
 

  

1º DA ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA. 

EXTRACTO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
DEPARTAMENTO DE DEBUXO. CURSO 2021-2022. 



 

1º DA ESO. EXTRACTO PARCIAL DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022. 

MATERIA: EDUCACIÓN VISUAL E PLÁSTICA. 

 

CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN 

PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.  
Porcentaxes de ponderación das diferentes competencias.   
 

 1º ESO 3º ESO 4º ESO 
CD 10% 10% 10% 
CSC 5% 5% 5% 

CCEC 35% 30% 30% 
CSIEE 5% 5% 5% 
CAA 5% 5% 5% 

CMCCT 35% 35% 35% 
CCL 5% 10% 10% 

 
CD: Competencia dixital 
CSC; Competencias sociais e cívicas 
CCEC: Conciencia e expresións culturais 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CAA: Competencia de aprender a aprender 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 
 



1- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE 1º DA ESO NO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

 
 
 Como queda establecido na Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa na súa distribución, as competencias básicas permiten identificar 

as aprendizaxes imprescindibles, a modo de coñecementos, habilidades e actitudes persoais adquiridos, dende un punto de vista integrador e co fin da posta en práctica, no 

noso caso, do saber que aporta a nosa materia. 

 

 Intégrase na etapa da ESO co fin de capacitar ao alumnado para a súa realización persoal e incorporación á idade adulta. 

 

 Dende a Programación de 1º da ESO iremos valorando as distintas aportacións segundo a  competencia a tratar. 

 

 

 Competencia en comunicación lingüística (5%): A nosa materia enriquecerá dita competencia porque o alumnado de 1º desenvolve o esforzo de comunicar ao/á 

profesor/a de maneira oral ou escrita, segundo proceda, as súas representacións no plano do debuxo, tanto na súa manifestación técnica como artística: o que procurou 

expresar , as fontes nas que se baseou, os procedementos empregados, relacións na súa valoración. Expresará os contidos das imaxes do seu contorno cotián ou das 

manifestacións das obras artísticas que se traballen, construíndo os rexistros lingüísticos que os comunican, as valoracións de carácter expresivo e psicolóxico ou afectivo e 

emocional. 

Establecerá tamén relacións entre os elementos da comunicación visual e outras formas de comunicación: emisor, receptor, mensaxe e código na arquitectura, escultura, 

pintura, vídeo, televisión, deseño e cine. 

 

 

 Neste nivel, contribúese á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (35%) dende o uso da xeometría plana e ao ver como as dúas 

linguaxes, gráfica e matemática, poden achegarse ás mesmas conclusións, onde unha faino dende o punto de vista visual, o debuxo, e outro chega as mesmas conclusións 

dende o punto de vista numérico e aritmético. Dunha maneira bastante básica tamén aproxímanse á xeometría do espazo e atopan tamén nel este tipo de relacións: as tres 



dimensións , perspectiva, etc. 

 

O alumnado integrará nesta o contorno visual e perceptivo e os seus elementos: cor,  luz e volume, ... Todos eles serán valorados non só dende o punto de vista da súa 

expresividade e importancia na comunicación artística , senón tamén como fenómenos físicos (Cor-luz e cor- materia, calidades da cor: ton, valor e saturación). A aproximación 

á percepción visual e o contorno. O recoñecemento tamén das formas xeométricas na natureza e nas artes visuais, en xeral. 

 

 

Tratamento da competencia dixital (10%): o alumnado recoñecerá a linguaxe desta procedencia vinculado ao linguaxe gráfico ao facer uso del para a indagación documental. 

Saberá desenvolver co coñecemento a linguaxe gráfica para que o seu uso resulte claro e directo e a enorme utilidade que ofrece para o desenvolvemento de mensaxes 

visuais e gráficos. 

 

 

Competencia social e cidadá (5%): implica, dende a materia, a aportación do carácter social que poden favorecer bos hábitos de conduta, ou as modificacións de condutas 

incorrectas que desvirtúan as relacións. Cómo se pode utilizar a linguaxe gráfica nos ámbitos publicitarios, nas campañas institucionais, na sociedade de consumo, naquelas 

que tratan de mellorar os nosos hábitos... Recoñecemento e valoración do papel que xogan os medios de comunicación na nosa cultura actual. O alumnado realiza a súa 

valoración sobre as linguaxes visuais que nos rodean, para aumentar as súas propias posibilidades de comunicación no mundo actual cun sentimento de cidadanía global 

compatible coa identidade local. 

 
 
Competencia en conciencia e expresións culturais (35%): cando propicia a confianza de cara a outras formas de comunicación vinculadas a outras identidades ou culturas.  

Favorécese a observacións e análise na obra da arte, nos traballos propios e nos dos demais. Valorar, respectar e disfrutar do noso patrimonio cultural e artístico. Esta 

competencia vese incrementada de maneira que propicia as actitudes abertas e comprensivas dentro das diferentes manifestacións.  

 

 



Competencia de aprender a aprender (5%): cando aporta unha actitude, unha predisposición favorable a potenciar as propias capacidades, tratando de extraer o mellor 

delas, sen adoptar condutas que poidan bloquear ou acadar unha resposta de rexeitamento por posibles limitacións procedimentais e instrumentais. Establécese así unha 

actitude de confianza propia e seguridade ligadas á autoestima e que tamén favorezan o traballo de equipo, para acadar un proxecto  gráfico común.  

 

Derivado do apartado anterior aparece a autonomía e iniciativa persoal, é dicir, a Competencia de iniciativa e espírito emprendedor ( 5%)coa destreza que deriva para 

desenvolver os proxectos individuais ou colectivos, dentro dos parámetros do traballo en equipo, tan valioso no noso tempo; así como a versatilidade ou flexibilidade, para 

os seus proxectos de maneira que quede normalizada  para o noso alumnado na idade adulta. 

 

Ao final de curso poderíase realizar unha proba global de toda a materia de 1º, vinculada ás competencias que se mencionan, para poder facer reflexión de todos eses 

aspectos vinculantes, ao marxe da propia avaliación específica e particular da materia. O enfoque pode ser global dende todos os ámbitos das competencias e adaptado ao 

seu nivel. 

 

 

 

 

 2.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE.

             

1º CICLO DA EDUCACIÓN VISUAL NA ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA 

OBXECTIVOS   

- Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión. 

- Identificar as formas xeométricas na natureza e nas artes visuais. 



- Recoñecer na natureza e na arte as cores primarias e secundarias. 

- Discernir no contorno que lle rodea e na arte as diferentes texturas, tanto visuais como plásticas. 

- Analizar os elementos gráficos do debuxo do natural e a súa sintaxe. 

- Coñecer os trazados xeométricos básicos. 

- Iniciarse no coñecemento das técnicas de representación bidimensional e do volume: debuxo do natural, claroscuro e sistemas de representación. 

- Analizar as distintas técnicas pictóricas. 

- Coñecer as principais manifestacións artísticas da nosa Comunidade. 

- Valorar a linguaxe da banda deseñada como outro medio de expresión e de comunicación. 

- Esforzarse pola precisión, a exactitude e a limpeza positivamente na elaboración dos traballos realizados tanto individualmente como en grupo. 

- Valorar, respectar e disfrutar o noso patrimonio cultural e artístico. 

- Coñecer os instrumentos e materiais necesarios para a realización do debuxo de precisión. 

- Elaborar as composicións volumétricas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B1.1. Elementos configurativos da imaxe: punto, 

liña e plano. 

▪ B1.2. Aprecio do uso que os/as artistas fan do 

punto, a liña e o plano para aplicalo ás propias 

composicións. 

▪ 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. 

▪ CCEC 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B1.3. O punto como o elemento máis sinxelo na 

comunicación visual. 

▪ B1.4. Posibilidades gráficas e expresivas da liña 

en relación ao seu trazado, o seu grosor ou a súa 

velocidade.  

▪ B1.5. Calidades do plano como elemento 

compositivo e como construtor de volume. 

▪ 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. 

▪ CAA 

▪ EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano 

co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e 

espontánea. 

▪ CSIEE 

▪ 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 

▪ CCEC 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

exercida na aplicación, en composicións a man 

alzada, estruturadas xeometricamente ou máis libres 

e espontáneas. 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ n 

▪ o 

▪ B1.6. Elementos de expresión plástica: liña, 

textura e cor. 

▪ B1.3. Expresar emocións utilizando distintos elementos 

configurativos e recursos gráficos: liña, puntos, cores, 

texturas, claroscuros, etc. 

▪ EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten 

emocións básicas (calma, violencia, liberdade, 

opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos 

recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, 

puntos, texturas, cores, etc.). 

▪ CCL 

▪ a 

▪ f 

▪ n 

▪ B1.7. Composición: elementos.  

▪ B1.8. O ritmo na composición. 

▪ B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, 

proporción e ritmo en composicións básicas. 

▪ EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, 

por escrito e graficamente, o esquema compositivo 

básico de obras de arte e obras propias, atendendo 

aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 

▪ CCL 

▪ EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con 

diferentes técnicas segundo as propostas establecidas 

por escrito. 

▪ CSIEE 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con 

diferentes procedementos gráfico-plásticos en 

aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, 

arquitectónico ou decorativo. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPVAB1.4.4. Representa obxectos illados e 

agrupados do natural ou do ámbito inmediato, 

proporcionándoos en relación coas súas 

características formais e en relación co seu ámbito. 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ n 

▪ B1.9. A cor coma fenómeno físico e visual. 

Mestura aditiva e mestura substractiva.  

▪ B1.10. Círculo cromático. Cores 

complementarias. 

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ a 

▪ c 

▪ f 

▪ o 

▪ B1.11. Texturas naturais e artificiais. Capacidade 

expresiva das texturas. 

▪ 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. 

▪ CSIEE 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

▪ B1.12. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 

Técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas. 

▪ B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas: 

témpera, lapis de grafito e de cor; colaxe. 

▪ EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas 

gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo da actividade. 

▪ CCL 

▪ EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, 

creando o claroscuro en composicións figurativas e 

abstractas mediante a aplicación do lapis de forma 

continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CAA 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas 

abstractas e figurativas compóndoas con fins 

ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

▪ CSC 

▪ EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a 

elaboración de obras de forma responsable co medio 

e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. 

▪ CSC 

▪ EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu 

material en perfecto orde e estado, e achégao á aula 

cando é necesario para a elaboración das actividades. 

▪ CSC 

  Bloque 2. Comunicación audiovisual  

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ f 

▪ B2.1. Imaxe e a comunicación visual. Iconicidade. 

Graos de iconicidade. Imaxe figurativa e imaxe 

abstracta. 

▪ B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes 

presentes no ámbito comunicativo. 

▪ EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de 

abstractas. 

▪ CCL 

▪ EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha 

serie de imaxes. 

▪ CCL 

▪ EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de ▪ CD 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

▪ a 
▪ c 
▪ f 
▪ l 
▪ o 

▪ B2.2. Comunicación visual. Símbolos e iconas. ▪ B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa 

relación significante-significado: símbolos e iconas. 

▪ EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. ▪ CCL 

▪ EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. ▪ CD 

▪ c 
▪ f 
▪ g 
▪ i 
▪ h 
▪ o 

▪ B2.3. O cómic: medio de expresión. Linguaxe do 

cómic. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ a 
▪ c 
▪ e 
▪ h 
▪ ñ 
▪ o 

▪ B2.4. Comunicación visual: características e 

elementos que interveñen nela. 

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ a 
▪ d 

▪ B2.5. Funcións das mensaxes na comunicación 

visual e audiovisual. 

▪ B2.5. Recoñecer as funcións da comunicación. ▪ EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que 

interveñen en actos de comunicación audiovisual. 

▪ CCL 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ o 

▪ EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que 

predominan en mensaxes visuais e audiovisuais. 

▪ CD 

 Bloque 3. Debuxo técnico  

▪ b 
▪ n 
▪ o 

▪ B3.1. Elementos xeométricos fundamentais: 

punto, liñas e direccións. Posicións relativas entre 

rectas: paralelas, cortantes e perpendiculares. 

▪ B3.1. Comprender e empregar os conceptos espaciais 

do punto, a liña e o plano. 

▪ EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par 

de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que 

se forma. 

▪ CAA 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 

▪ B3.2. Manexo da escuadra e cartabón para o 

trazado de paralelas, perpendiculares e rectas a 

45º. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ n 
▪ o 

▪ B3.3. Circunferencia e círculo. A circunferencia 

como lugar xeométrico básico no plano. 

▪ B3.3. Coñecer con fluidez os conceptos de 

circunferencia, círculo e arco. 

▪ EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada 

de seis elementos, utilizando o compás. 

▪ CD 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 

▪ B3.4. Manexo do compás. Dividir a circunferencia 

en dous, catro, seis ou oito partes iguais, usando 

o compás. Realizar motivos decorativos co 

▪ 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 

▪ CMCCT 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

manexo do compás. posibilita. 

▪ b 
▪ o 

▪ B3.5. Ángulos. Clasificación de ángulos y 

posicións relativas.  

▪ B3.6. Trazado de ángulos con escuadra e 

cartabón.  

▪ B3.5. Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a 

clasificación de ángulos agudos, rectos e obtusos. 

▪ EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 

90º na escuadra e no cartabón. 

▪ CSIEE 

▪ b 
▪ f 
▪ o 

▪ B3.7. Realizar operacións con ángulos. Medidas 

angulares. Transporte de medidas angulares. 

▪ B3.6. Estudar a suma e a resta de ángulos, e 

comprender a forma de medilos. 

▪ EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou 

negativos con regra e compás. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ o 

▪ B3.8. Bisectriz dun ángulo. A bisectriz como lugar 

xeométrico básico no plano. 

▪ 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. 

▪ CCEC 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ o 

▪ B3.9. Concepto de medida. Operacións con 

segmentos coa axuda da regra ou utilizando o 

compás. 

▪ B3.8. Diferenciar claramente entre recta e segmento 

tomando medidas de segmentos coa regra ou utilizando 

o compás. 

▪ EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha 

recta, medindo coa regra ou utilizando o compás. 

▪ CMCCT 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ b 

▪ o 

▪ B3.10. Mediatriz dun segmento. A mediatriz como 

lugar xeométrico básico no plano. 

▪ B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando 

compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e 

cartabón. 

▪ EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento 

utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, 

escuadra e cartabón. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ o 

▪ B3.11. Teorema de Thales. Aplicacións do 

teorema de Thales para dividir un segmento en 

partes iguais e para a escala dun polígono. 

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

aplicando o teorema de Thales. 

▪ CCEC 

▪ EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o 

teorema de Thales. 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ g 

▪ f 

▪ o 

▪ B3.12. Lugares xeométricos fundamentais. 

Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

▪ B3.11. Coñecer lugares xeométricos e definilos. ▪ EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os 

exemplos máis comúns de lugares xeométricos 

(mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas 

paralelas, planos paralelos, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.13. Triángulos. Clasificación dos triángulos en 

función dos seus lados e dos seus ángulos. 

Propiedade fundamental dos triángulos. 

▪ 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. 

▪ CCEC 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.14. Construción de triángulos. ▪ B3.13. Construír triángulos coñecendo tres dos seus 

datos (lados ou ángulos). 

▪ EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous 

lados e un ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os 

seus tres lados, utilizando correctamente as 

ferramentas. 

▪ CAA 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.15. Liñas e puntos notables dos triángulos. 

Alturas, medianas, bisectrices e mediatrices dos 

triángulos. 

▪ B3.14. Analizar as propiedades de puntos e rectas 

característicos dun triángulo. 

▪ EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o 

circuncentro de calquera triángulo, construíndo 

previamente as medianas, as bisectrices ou as 

mediatrices correspondentes. 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.16. Triángulo rectángulo: características e 

construción dun. 

▪ B3.15. Coñecer as propiedades xeométricas e 

matemáticas dos triángulos rectángulos, e aplicalas con 

propiedade á construción destes. 

▪ EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo 

coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ n 

▪ B3.17. Cuadriláteros: clasificación e propiedades. ▪ B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros. ▪ EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera 

cuadrilátero. 

▪ CCEC 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.18. Construción de cuadriláteros. ▪ B3.17. Executar as construcións máis habituais de 

paralelogramos. 

▪ EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo 

coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal. 

▪ CAA 



  1º ESO.   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ n 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B3.19. Polígonos. Polígonos regulares e 

irregulares. Clasificación dos polígonos. 

▪ 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. 

▪ CCEC 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ o 

▪ B3.20. Construción de polígonos regulares 

inscritos nunha circunferencia. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

 

 

3. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

 

 U.D. 0. INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE DEBUXO E PINTURA. 



- Saber identificalos e coñecer como se fai uso deles tanto no caso de debuxo técnico como artístico, así como nas representacións con cor. 

 

 U.D. 1.  A LINGUAXE DA IMAXE. 

- A percepción visual e recoñecemento das mensaxes do contorno. 

- A linguaxe visual e a súa transcendencia comunicativa. 

- Constancias perceptivas. 

- Distinguir entre connotación e denotación dunha imaxe. 
 
 U.D. 2. O PUNTO E A LIÑA COMO SIGNOS DE EXPRESIÓN. 

- Construír formas iguais e formas simétricas nas súas modalidades. 

- Distinguir as formas iguais e simétricas e observalas no contorno e na arte. 

- Identificar a simetría e a asimetría. 
 
 U.D.3. AS TEXTURAS NATURAIS E ARTIFICIAIS.  

- Distinguir as texturas naturais e artificiais, visuais e táctiles. 

- Aplicar as texturas con expresividade. 

 

 U.D.4. NATUREZA DA COR.  

- A cor como fenómeno físico e visual. 

- Cor-luz e cor-materia. 

- Calidades da cor: ton, valor e saturación. 

- Formación das cores. Mesturas aditivas e subtractivas. Contrastes e harmonías.  
 
 U.D.5. EXPRESIVIDADE DA COR.  



- Uso simbólico da cor. 

- Temperatura da cor. Cores cálidas e cores frías. 
 
 U.D. 6. ELEMENTOS E FORMAS XEOMÉTRICAS BÁSICAS. 

- Recoñecer e manexar os instrumentos e materiais do debuxo técnico. 

- Coñecer os trazados de xeometría plana máis fundamentais: trazar a mediatriz dun segmento, división gráfica dun segmento, relación de rectas entre si, ángulos e bisectrices, 

.. 

  

 U.D. 7. TRAZADOS XEOMÉTRICOS. 

- Identificar e saber realizar cos instrumentos de debuxo técnico as formas poligonais básicas vistas na clase. 

 

 U.D.8.  TRIÁNGULOS E CUADRILÁTEROS. 

- Construír as redes básicas triangulares e cadradas. 

- Elaborar as diferentes composicións modulares: con módulos e submódulos, variando a cor e a relación figura e fondo.   

- Identificar as composicións modulares na arte. 

 

 U.D. 8. O ESPAZO. 

- Representar a tridimensionalidade do noso contorno. 

- Proceso de realización do debuxo figurativo: posición do soporte, relación de figura e fondo, medición das dimensións, o encaixado. 

- Coñecemento fundamental sobre a forma, a proporción, a luz e claroscuro. O volume que miramos e o que representamos incluído nun espazo e en referencia a unha 

profundidade. 

 

 U.D. 9. O VOLUME. 

- Facer un uso elemental da perspectiva para representar corpos sinxelos. 



- O desenvolvemento dun encaixado. A busca de diferentes alternativas na organización das formas dun campo visual e obter composicións diversas, tendo en conta os 

conceptos de dimensión, dirección, luz, proporción e modulado dos seus elementos constitutivos. 

- Utilizando axeitada de liñas e trazos como elementos de expresión. 

- Ter conta as relacións de proporción e a aplicación de escalas sinxelas en representacións básicas. 
 

 

 

4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 

 1ª AVALIACIÓN:  
  U.D.7 : Trazados xeométricos. 

  U.D.8: Triángulos e cuadriláteros. 

  U.D. 9: O espazo. 

  U.D.10: O volume. 

 

  

 2ª AVALIACIÓN:  

 

  U.D. 1: A linguaxe da imaxe. 

  U.D. 2:  O punto e a liña como signos de expresión. 

  U.D. 3: Texturas naturais e artificiais. 

   

 



 3ª AVALIACIÓN: 

  U.D. 4: Natureza da cor. 

  U.D. 5: Expresividade da cor. 

  U.D. 6: Elementos e formas xeométricas básicas. 

   
 
 
 
 

5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 1º DE ESO. 
 
 Libro de texto recomendado no curso 2021-2022: 

 

- Libro de texto: Observar, imaxinar, expresar. Educación Plástica y Visual 1º de ESO.  Ed. Sandoval.  

- I.S.B.N.: 978-84-943542-2-9.     

Autor: Álvaro de Sandoval Guerra.  

 

 A continuación presentarase unha serie de materiais básicos que axuden no desenvolvemento dos contidos da área: 

 Considérase importante para o axeitado desenvolvemento da área que o alumnado dispoña ou garden na aula unha parte do material que vai ser utilizado, o que axudará 

significativamente a crear costumes de cooperación e respecto, ao tempo que un enriquecemento creativo, ao poder dispoñer en cada momento dunha variada gama de 

recursos expresivos. 

 

 Recordarase ao alumnado a necesidade de traer regularmente á clase todo o material que o profesor lle propón para ese día e evitar así un incorrecto funcionamento 

das clases. 

 



 Estes materiais estruturaranse en función de dúas grandes liñas: Materiais para aprender a mirar e materiais para aprender a expresarse. 

 

 Materiais para aprender a mirar: Son materiais destinados o desenvolvemento das actividades de observación, a través da percepción e a análise de aspectos plásticos 

e visuais da realidade cotián e da arte: imaxes sobre papel, fotografía, vídeo, obras artísticas en exposicións, reproducións bidimensionais e tridimensionais, obxectos de uso 

cotián, etc. 

 É convinde potenciar no alumnado a observación directa das cousas que compoñen o noso mundo da vida diaria, en distintas épocas,... co fin de analizar as súas 

calidades formais, funcionais e estéticas. 

 

 Materiais para aprender a expresarse: Tódalas modalidades do trazado da cor e do grafito (que eles/as principalmente dispoñan na súa casa e se requiren adquirilos 

novos será baixo o asesoramento do profesor: ceras, témperas, rotuladores, pinturas de madeira, fotografías de revistas que eles/as dispoñan na súa casa (uso na técnica 

do collage ou outros). 

 

 Os materiais habituais de xeometría: escuadro, cartabón, regra de 30 cm., compás, grafitos de debuxo técnico (duro 2H e brando HB), rotuladores de punta fina negra 

en distintos grosores (similares aos grafos pero máis económicos), barra de grafito con dureza en torno ao 6B, para facer debuxo descritivo, ... 

 

 

 

 

6.CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 
   SÍNTESE SOBRE O PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN NA PLÁSTICA DE 1º DA ESO. 

 
 O procedemento de avaliación da aprendizaxe basearase na observación sistemática do traballo realizado polo alumnado na aula. Ocontrol levarase a cabo coa valoración 



dos exercicios ou láminas feitas coas correspondentes notas diarias de clase para o seu seguimento tanto nos aspectos de contidos, procedementos ou actitudes que o 

alumnado manifeste durante as sucesivas sesións lectivas e a recollida das actividades realizadas a través da presentación das láminas da correspondente unidade didáctica 

ou exercicios de afondamento que se consideren necesarios ou oportunos para a súa valoración obxectiva.  

 

É imprescindible a presenza todos os días do material necesario: as láminas de traballo e o necesario para resolvelas. O material ten que permanecer no armario da aula e, 

en ocasións excepcionais, poderán levalas a casa a rematar. Senón se trae o material, por razóns xustificadas para o normal curso da clase, contemplarase como nota 

negativa no caderno de control e seguimento diario do alumno/a. 

 

 Cada lámina realizada polo alumnado ten carácter de exame por tratarse de una materia na que os contidos se han de acreditar de forma procedimental e instrumental. 

O/a profesor/a pode acompañar a súa avaliación de preguntas ou dalgunha achega gráfica engadida, como complemento para verificar a consecución dos obxectivos 

plantexados.   

 

 Ante a mínima sospeita de copia do traballo ou se queda cuestionada a súa autoría, o/a alumno/a terá que repetir un exercicio semellante e individual nunha sesión de 

clase. O exercicio quedará inmediatamente anulado ou o equivalente a nota de 0, tendo que repetilo de novo.  

 

 Recórdase  a obriga de asistir ás actividades de balde que organice o Departamento como complemento da Programación. A ausencia a calquera delas deberá xustificarse 

debidamente. Se non se xustifica o alumnado terá que facer entrega un traballo baseado no contido da actividade. 

  

 Por outra parte, pódense realizar tamén probas de parte dos contidos, dependendo do grado de asimilación da clase, por terse considerados básicos e fundamentais. 

Realizarase proba individualizada ao alumnado con necesidades especiais.  

 

 A avaliación, entendida como parte integrante do proceso de instrución- formación do alumnado, orienta de forma permanente a súa aprendizaxe, polo que contribúe en 

si mesma á mellora do rendemento. Para logralo, a avaliación ten que ser continua e estar atenta á evolución do proceso global do desenvolvemento do/a alumno/a  reflectidos 

nos contidos, procedementos e actitudes que fixamos para a área. 



  

 A partir dos criterios descritos, a calificación do alumnado realizarase en base á seguinte sondaxe: traballo na aula das láminas, traballo na casa se se precisou por 

razóns concretas ou especiais ( reforzo por enfermidade,...), que lle sexa encargado, e controles que se podan considerarse oportunos: xerais e/ou probas individualizadas; 

a través deles, o alumnado irá completando as notas da avaliación. 

 

 En termos xerais, avaliaranse as seguintes capacidades actitudinais consideradas básicas: 

 

 - Hábito de traballo e esforzo. 

 

 Indica o nivel de participación do alumnado na clase ( a presenza de todo o material necesario para o normal funcionamento da materia, se está atento e utiliza o material 

necesario, etc.) e a calidade do seu traballo persoal (se é ordenado e limpo nos traballos, se é  puntual na realización das tarefas, a adecuación do método de estudo que 

utiliza, etc.). É, así mesmo, unha valoración do seu interese e esforzo. 

  

 - Capacidade de comprensión e razoamento lóxico: 

 

 Capacidade para entender unha mensaxe nas diferentes linguaxes visuais: artístico (pintura, escultura, debuxo) e técnico (linguaxe técnica, deseño gráfico e deseño 

industrial, deseño arquitectónico), entre outros. O alumnado vai ser capaz de analizar e relacionar os seus elementos entre si, deducir as causas e consecuencias, buscar 

as explicacións e obter conclusións. 

 

 - Actitude cívica. 

 

 Trátase de valorar a corrección do alumnado coas persoas, instalacións e materiais. En definitiva, a capacidade de respecto e tolerancia que permita unha axeitada 

convivencia na comunidade educativa. 

 



 Farase entrega con puntualidade de todos eles segundo as datas establecidas, se ditas datas non se respectan avaliarase sobre 8 e non sobre 10. 
 

O alumnado de 1º da ESO que requira facer os traballos de recuperación da área de Educación Visual y Plástica ten que retomar as láminas feitas no transcurso da avaliación 

suspensa. Así pois, o alumnado realizará aquelas que quedaran pendentes por criterio da profesora e corrixirá os erros que se lle indican. Dita achega pode complementarse 

de ser necesario cun exame de recuperación de mínimos, dependendo da natureza dos conceptos non desenvolvidos de forma axeitada. 
 
 O obxectivo que se esixe a nivel global a través deste sistema de recuperación é que o alumnado da ESO incremente o nivel das láminas que no seu día presentara e 

polo que non aprobara o global das súas notas de conceptos, procedementos e actitudes respecto á asignatura (realizar o que quedara sen facer, rematalas, aportar datos 

que enriquezan dalgunha forma a súa presentación anterior, da que xa consta unha valoración previa, etc.) coa finalidade de observar esa superación que o/a alumno/a 

antes non amosara. 

 

 É importante transmitirlle ao alumnado, de xeito moi claro, as tarefas concretas a realizar. Temos que ter en conta que a necesidade de recuperación debe garantir a 

consecución dos obxectivos mínimos do 1º ciclo da ESO cun traballo do/a alumno/a avaliable e obxectivo polo que se esixe un seguimento constante e a súa obriga na 

presentación de todos os traballos reclamados pola profesora. 

 

 Farase a recuperación das láminas que contemplen os contidos e procedementos mínimos que se lle esixe no ciclo. Serán revisadas de xeito individualizado polas 

necesidades especiais de cada alumno ou alumna e na que influirá a actitude que o/a alumno/a amosa de cara á materia e a súa actitude cívica na aula co profesor e o 

resto dos/as compañeiros/as . 
 
 
Atención ao ALUMNADO PENDENTE de 1º da ESO: 

 

Os parámetros e os instrumentos de recuperación para o alumnado pendente son os mesmos que os establecidos para a recuperación en liñas xerais. 

 



 Pódense manifestar dúas situacións: 

 -No caso de que o alumnado conserve as láminas suspensas: 

 Entregar as láminas suspensas por avaliación, tendo en conta os criterios establecidos polo/a profesor/a para a súa corrección e conducido a través das reunións 

establecidas para recordar contidos e asesorar ao/á alumno/a sobre posibles dúbidas que se podan formular. Divídense todas as láminas do curso en tres bloques dos que 

se fará entrega nos sucesivos parciais. A nota resultará da media dos tres e os correspondentes controis de mínimos, se procede.  

 

 -A segunda situación que se pode dar é que o alumnado non conserve ningún tipo de material realizado no seu día, polo que non se podería retomar. Para iso se 

establece a división das unidades didácticas e se encargan os traballos relacionados coa consecución deses obxectivos, facilitándolle ao alumnado as novas láminas e 

exercicios que terá que realizar. A nota resultará da media dos tres e os correspondentes controis de mínimos, se procede.  

 

 Manteranse reunións semanais para facer seguimento das tarefas a entregar, axustadas dentro do horario que se estableza para o curso que entra. Orientarase ao 

alumnado para que a consecución das tarefas sexa a máis idónea, así como tutelar a consecución dos obxectivos formulados para superalo. 

  

 Para superar o curso de 1º pendente, se o/a alumno/a cursa 2º, fará entrega dos traballos en cada un dos bloques, un por cada trimestre: a primeira entrega coincidindo 

coa 1ª avaliación será das seis primeiras unidades que se contemplan nos mínimos esixibles, a segunda coincidirá coa 2ª avaliación e será das tres seguintes unidades e a 

última no mes de maio das tres restantes. 
 
 No caso de que a/o alumna/o estea en 3º, será avaliada de Plástica de 1º de maneira conxunta coa de 3º, dado que os contidos de 3º integran os de 1º e prevalece así 

a nota que o alumnado acade neste curso de 3º.  

 

Cuestións relacionadas coa actitude son a puntualidade na entrega dos traballos.  

Con referencia a dita puntualidade a nota será sobre 10. Se a súa entrega está retrasada realizarase sobre 8. Tamén o hábito de traballo, esforzo e actitude cívica na aula 

co material propio e alleo, limpeza, orde e presentación. 
 



  
  

 

 

7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN en 1º de ESO 

1.-Láminas presentadas 

  

- Se despois de aplicar os pasos necesarios, os resultados son formal e esteticamente correctos. 

- Calidade (pulcritude) dos traballos presentados, cumprindo todas as normas dadas na aula. 

- Satisfacción dos conceptos aprendidos, (non só se se cumpren os prazos e se presentan con pulcritude, 

tamén que estean correctos e se aprecia que entende que fai). 

- Cada lámina terá a súa nota. A nota da Unidade didáctica será a media das notas acadadas nas 

láminas que lle corresponden. A media da avaliación será a media das unidades didácticas que lle 

correspondan a dita avaliación. 

 

80% 

40% se se contempla o apartado seguinte 

no remate de curso (2) 

  



2.-Exame dos 

contidos impartidos 

na aula 

 

 

 

- Requerirase facer exame,  so a fin de curso, se non existe unha entrega satisfactoria das láminas 

das tres avaliacións porque non se presentan na súa totalidade, non foron realizadas durante 

transcurso das clases ou os mínimos non foron satisfeitos. 

Se se acada un nivel de satisfacción dos mínimos nas láminas, como se di no apartado anterior,  

non se farán necesarios. 

40% da nota (opcional) 

  

3.-Anotacións do 

profesor 

- Constan no diario de clase, onde se atopa o traballo executado na sesión lectiva valorado cunha 

nota: terase en conta a presenza dos materiais necesarios para a consecución dos contidos, proveito 

das clases e puntualidade de entrega. 

. 

 20% da nota 

 

 

 Puntualizacións: 

   Para cada avaliación requírese obrigatoriamente a entrega da TOTALIDADE das láminas realizadas nela. Esta nota formará parte dun dos grupos de 

cualificación.  

A nota final é media do resultado de avaliar, segundo as porcentaxes descritas anteriormente, os seguintes apartados:  

Os traballos , que son as láminas ou probas que se consideren oportunas para a consecución dos obxectivos nas que se teñen en conta os contidos e os 

procedementos., o exame , se o hai,  e anotacións na aula. Esta será a nota que estará reflectida no boletín. 

                                                                                                                        Sistema de recuperación 



 

   A profesora proporá traballos con mínimos dados na aula. Ás veces será suficiente a repetición de traballos incorrectamente presentados, ou non presentados. 

Reservarase o dereito de facer proba escrita dos contidos que determine. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


