
 
  

4º ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA. 
EXTRACTO DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
DEPARTAMENTO DE DEBUXO. CURSO 2021-2022. 



4º DA ESO. EXTRACTO PARCIAL DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022. 

MATERIA OPTATIVA: EDUCACIÓN VISUAL E PLÁSTICA. 

 

1.- 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 
 
 



 

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

             

2º CICLO DA EDUCACIÓN VISUAL NA ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA 

4º DA ESO (MATERIA OPTATIVA). OBXECTIVOS NO PRESENTE CURSO 2021-2022.    

- - Recoñecer na natureza e na arte as cores fundamentais e as complementarias. 

- - Iniciarse no coñecemento dos sistemas de representación: cónico, frontal, cónico oblicuo, axonométrico, isométrico, perspectiva cabaleira e o sistema diédrico. 

- - Analizar a obra pictórica e clasificala segundo criterios formais. 

- - Coñecer as principais manifestacións artísticas da nosa Comunidade e do Estado. 

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

- - Coñecer a finalidade da normalización e as principais normas aplicadas ó deseño. 

- - Coñecer a linguaxe fotográfica e cinematográfica. 

- - Elaborar os traballos nos distintos campos do deseño gráfico. 

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

- - Valorar positivamente a precisión, a exactitude e a limpeza na elaboración dos traballos. 

- - Valorar, respectar e disfrutar do patrimonio cultural e artístico da propia Comunidade e do Estado español. 

- - Observar e interpretar as imaxes e as formas do contorno máis próximo, así como outras que se atopen afastadas del, sendo sensible as súas calidades plásticas 

e estéticas. 

- - Apreciar o feito artístico como fonte de gozo estético e como parte interesante dun patrimonio cultural, contribuíndo activamente a un respecto e conservación, con 

especial incidencia nas obras artísticas. 

- - Expresarse con actitude creativa utilizando a terminoloxía e os procedementos da linguaxe visual e plástica. 



- - Observar e analizar as relacións da linguaxe visual e plástica con outras linguaxes, seleccionando no posible o medio de expresión que mellor se adapte á mensaxe 

que se quere transmitir. 

- - Respectar e apreciar os outros modos de expresión visual e plástica distintos do propio e dos modos determinantes do contorno, superando estereotipos e 

convencionalismos. 

- - Planificar, de forma individual e cooperativa, as fases do proceso de creación e realización dunha obra ou proxecto. 
 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

 

 

  4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B1.1. A linguaxe plástica e visual na creación da 
composición artística. 

▪ B1.1. Realizar composicións creativas, individuais e en grupo, que 
evidencien as capacidades expresivas da linguaxe plástica e visual, 
desenvolvendo a creatividade e expresándoa preferentemente coa 
subxectividade da súa linguaxe persoal ou empregando os códigos, 
a terminoloxía e os procedementos da linguaxe visual e plástica, co 
fin de enriquecer as súas posibilidades de comunicación. 

▪ EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e 
utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual. 

▪ CCEC 



  4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 
▪ d 
▪ g 
▪ n 

▪ B1.2. Leis da composición. 
▪ B1.3. Leis da composición: movemento, ritmo e liñas de 

forza. 
▪ B1.4. Cor como ferramenta simbólica. 

▪ 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. 

▪ CCEC 

▪ EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de forza 
dunha imaxe. 

▪ CCEC 

▪ EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. ▪ CCEC 

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ n 

▪ B1.5. Técnicas de expresión gráfico-plásticas. 
Experimentación con diversos materiais. 

▪ B1.6. Interese pola investigación sobre materiais, soportes, 
técnicas e ferramentas con fins concretos, así como a 
utilización das tecnoloxías da información nas creación 
propias. 

▪ B1.7. Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de 
produción propio. 

▪ B1.3. Elixir os materiais e as técnicas máis axeitadas para elaborar 
unha composición sobre a base duns obxectivos prefixados e da 
autoavaliación continua do proceso de realización. 

▪ EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a 
realización de proxectos artísticos. 

▪ CCEC 
▪ CSIEE 

▪ EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para representar e expresarse en 
relación ás linguaxes gráfico-plásticas, mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en perfecto estado, e achégao á aula 
cando é necesario para a elaboración das actividades. 

▪ CCEC 
▪ CSIEE 
▪ CAA 
▪ CD 

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ n 

▪ B1.8. Seguimento do proceso de creación: bosquexo, 
proxecto, presentación final e avaliación (reflexión propia e 
avaliación colectiva). 

▪ B1.9. Elaboración de proxectos plásticos de forma 
cooperativa. 

▪ 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. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ d 
▪ f 
▪ l 

▪ B1.10. Lectura e valoración de obras artísticas e imaxes en 
distintos soportes. 

▪ B1.11. Análise de distintas obras de arte situándoas na 
época, na técnica e no estilo aos que pertencen. Valoración 

▪ B1.5. Recoñecer en obras de arte a utilización de elementos e 
técnicas de expresión, apreciar os estilos artísticos, valorar o 
patrimonio artístico e cultural como un medio de comunicación e 
satisfacción individual e colectiva, e contribuír á súa conservación a 

▪ EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o 
proceso de creación dunha obra artística, e analiza os soportes, 
os materiais e as técnicas gráfico-plásticas que constitúen a 
imaxe, así como os seus elementos compositivos. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 



  4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ n do patrimonio artístico. través do respecto e divulgación das obras de arte. ▪ EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no 
período ao que pertencen. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

 Bloque 2. Debuxo técnico  

▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ n 
▪ o 

▪ B2.1. Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. 
▪ B2.2. Trazados xeométricos: cuadriláteros, polígonos 

regulares e división da circunferencia. 
▪ B2.3. Tanxencias e enlaces. 
▪ B2.4. Aplicación dos procedementos de trazado de 

cuadriláteros, polígonos, tanxencias e enlaces no deseño de 
motivos xeométricos. 

▪ B2.1. Analizar a configuración de deseños realizados con formas 
xeométricas planas, creando composicións onde interveñan 
diversos trazados xeométricos, utilizando con precisión e limpeza os 
materiais de debuxo técnico. 

▪ EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo descritivo do 
perceptivo. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a 
cuadriláteros e polígonos utilizando con precisión os materiais de 
debuxo técnico. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e 
enlaces. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de 
formas xeométricas planas e aplícao á creación de deseños 
persoais. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ o 

▪ B2. 5. Interpretación das pezas a través das súas vistas 
diédricas. 

▪ B2.6. Trazado, medidas e posición correctas das vistas de 
pezas sinxelas. Liñas vistas e ocultas. Esbozo á man alzada 
e con utensilios de debuxo técnico. 

▪ B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e coeficiente 
de redución. Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

▪ B2.8. Sistema axonométrico: isometría. Posición dos eixes. 
Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

▪ 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. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

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

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, 
utilizando e seleccionando o sistema de representación máis 
axeitado. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 



  4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ B2.9. Perspectiva cónica central. 
▪ B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 
▪ B2.11. Análise das posibilidades da posición do punto de 

vista. 

▪ EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, 
elixindo o punto de vista máis adecuado. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ b 
▪ e 
▪ i 
▪ o 

▪ B2.12. Debuxo asistido por computador. Trazado de pezas 
planas e tridimensionais sinxelas. 

▪ B2.3. Utilizar programas de debuxo por computador para construír 
trazados xeométricos e pezas sinxelas nos sistemas de 
representación. 

▪ EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para a creación de deseños xeométricos sinxelos. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

 Bloque 3. Fundamentos do Deseño  

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ h 
▪ l 

▪ B3.1. Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño, 
publicidade, etc.). 

▪ B3. 2. Fases do proceso de deseño. 
▪ B3.3. Análise da estética e a funcionalidade do deseño 

industrial de obxectos. 
▪ B3.4. Análise da estética e funcionalidade do feísmo 

arquitectónico. 

▪ B3.1. Percibir e interpretar criticamente as imaxes e as formas do 
seu ámbito cultural, con sensibilidade cara ás súas calidades 
plásticas, estéticas e funcionais, e apreciando o proceso de 
creación artística, en obras propias e alleas, e distinguir e valorar as 
súas fases. 

▪ EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as finalidades da 
comunicación visual. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa 
vertente estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a 
linguaxe visual e verbal.  

▪ CCEC 

▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ i 

▪ B3.5. Campos de aplicación do deseño. ▪ B3.2. Identificar os elementos que forman a estrutura da linguaxe do 
deseño. 

▪ EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en función da familia 
ou a rama do deseño. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 



  4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ i 

▪ B3.6. Deseño de composicións modulares utilizando 
trazados xeométricos. 

▪ B3.7. Compoñentes da imaxe corporativa: nome, cor, 
tipografía, logotipo, deseño, etc. 

▪ B3.8. Secuenciación e elaboración de proxectos creativos 
adaptados ás áreas do deseño. 

▪ B3.9. Informática ao servizo dos proxectos de deseño. 
▪ B3.10. Planificación dun proxecto artístico. 

▪ 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. 

▪ EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e composicións 
modulares utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a 
organización do plano e do espazo. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de realización da imaxe 
corporativa dunha empresa. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da 
comunicación para levar a cabo os seus propios proxectos 
artísticos de deseño. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de proxectos 
artísticos e respecta o realizado por compañeiros e compañeiras. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

 Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia  

▪ a 

▪ h 
▪ n 
▪ ñ 

▪ B4.1. Tipos de planos cinematográficos. Análise dos 
factores expresivos e a súa simboloxía.  

▪ B4.2. Realización dun storyboard. 

▪ 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. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

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

▪ CSIEE 



  4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ e 
▪ l 
▪ n 

▪ o 

▪ B4.3. Estudo de planos, angulacións e movementos de 
cámara no cine. 

▪ B4.4. Criterios estéticos na elaboración de fotografías. 
▪ B4.5. Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalísticas. 

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

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

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

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

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas 
finalidades. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ a 

▪ e 

▪ f 
▪ g 

▪ B4.6. Creación dixital de imaxes. 
▪ B4.7. Deseño dun proxecto publicitario. 
▪ B4.8. Desenvolvemento dun proxecto persoal. 

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

▪ EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais utilizando programas de 
debuxo por computador. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

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

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

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

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 



  4º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ h 
▪ n 
▪ o 

▪ B4.9. Análise crítica da linguaxe publicitaria. ▪ B4.4. Amosar unha actitude crítica ante as necesidades de consumo 
creadas pola publicidade, rexeitando os elementos desta que 
supoñan discriminación sexual, social ou racial. 

▪ EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios cunha actitude 
crítica desde o coñecemento dos elementos que os compoñen. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

 

   

 

3. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

Cómpre destacar a necesidade se satisfacer os seguintes mínimos neste curso 2021-2022: 

 

 
 BLOQUE I: A ARTE E A TÉCNICA DE PERCIBIR A IMAXE. 

 

 U.D. 1: A Linguaxe da imaxe. 

 - Diferenciar as distintas manifestacións do linguaxe da imaxe.  

 -  Coñecer os elementos que interveñen na comunicación.    

 - Lectura básica dun contido visual. Imaxe publicitaria. 



 - Valor icónico dunha imaxe. 

 U.D. 2: O signo na comunicación visual. 

- Aplicacións das nocións de normalización rotulación normalizada. 

- Os valores expresivos e posibilidade do punto, a recta e a textura na creación de contidos. 

 

 U.D. 3: Uso e expresividade da cor. 

 - Diferenciar entre cor luz e cor materia.  

 - Mestura aditiva e sustractiva. 

 - Cores complementarias. Ton, matiz e valoración cromática. 

 - Connotacións psicolóxicas. 

  

 BLOQUE II: A XEOMETRÍA COMO SOPORTE DO PROCESO CREATIVO. 

 U.D. 4: Análise de formas xeométricas. Tanxencias e enlaces. 

- Definicións. Aplicacións dos casos. Uso de escalas neles. 

- Consecución coas aplicacións no Deseño gráfico.  

- Definición e propiedades. 

- División gráfica nos diferentes casos. 

- Utilizar os elementos da xeometría como recurso de expresividade nas composicións persoais. 

 

 U.D. 5: Movementos no plano. Composicións modulares.  
- Comprensión do fundamento para crear ditas estruturas e configuración de aplicacións orixinais. 

- Coñecer o contido estético que aportan as composicións modulares. 
 
 U.D. 6: A proporción. 



- Problemas gráficos sobre proporcionalidade. 

- Utilización de escalas. 

- División áurea. 

 

 U.D. 7: A composición. 

- Realización do encaixado. 

- Aplicación da proporción e escala nunha composición do natural. 

- Recursos de texturas e cor. 

- Capacidade reflexiva ante o feito artístico. 

 

 BLOQUE III: ESPAZO E VOLUME. 

 

 U.D. 8: A luz e a percepción do volume.  

 - Representación da luz nun contido descritivo. Claroscuro. 

 - Entoación e axuste dunha escala tonal. 

  

 U.D. 9: Sistemas de representación. Sistema diédrico. 

- Proxeccións de sólidos. 

- Extraer a terceira vista, dadas dúas proxeccións diédricas. 

 

 U.D. 10: Axonometría. 

- Fundamentos do sistema.  

- Comprensión das distintas posicións dun punto, dunha recta ou dun plano. 

- Representar as tres proxeccións en perspectiva: croquización a man alzada e con recursos instrumentais. 



 

 U.D. 11: Perspectiva cónica. 

- Coñecer os fundamento das perspectivas frontal e oblicua e saber identificar os seus elementos na súa representación. 

 

 

 

 

      

4.- SÍNTESE SOBRE O PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN NA PLÁSTICA DE 4º DA ESO. 
 
 O procedemento de avaliación da aprendizaxe basearase na observación sistemática do traballo realizado polo alumnado na aula. O control 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 teñen que acreditar co procedemento e instrumentos 

axeitados. A profesora pode acompañar a súa avaliación de preguntas ou dalgunha achega gráfica engadida, como complemento para verificar a consecución dos obxectivos 

indicados.   

 

 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 cualificación 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 4º 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 materia (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 2º 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 4º da ESO. Quedarán expostos de maneira global, aínda que durante este curso non se deu ningún, pode ilustrar o vindeiro curso:  

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 4º pendente, 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. 

 

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. 
 

De novo, a avaliación basearase na observación sistemática de todos os traballos presentados en forma de láminas cos correspondentes estudos previos e a tarefa de 

investigación desenvolvida e que incorporarán na súa carpeta individual. 

 

  A  profesora levará a cabo anotacións das observacións no seu caderno de control durante a participación individual ou integrados nos grupos que corresponda de 

traballo. Farase seguimento diario do alumnado con anotacións de cada xornada lectiva sobre o traballo desenvolvido, nivel de satisfacción, presenza de material, 

aproveitamento da sesión para incorporar máis información na avaliación ou pola contra: falta de material, desmotivación, ausencia de traballo, mal comportamento,.... . 

 

 Ocasionalmente se poderán realizar probas escritas de parte dos contidos; sería naqueles casos onde se formulen dúbidas sobre o carácter definitivo da nota; se se 

aproba ou se suspende. Nese caso terían un maior carácter teórico, pero sempre dirixidos á súa aplicación práctica de casos concretos recollidos na Programación.  

 

 Se realiza unha copia nun exercicio tipo exame, dito exercicio quedará inmediatamente anulado ou o equivalente a nota de 0, tendo que repetilo de novo. Da mesma 

maneira, ante a mínima sospeita de copia do traballo/lámina onde quede cuestionada a súa autoría, o/a alumno/a terá que repetir un exercicio semellante e individualmente 

nunha sesión de clase.  

  

 Recórdase a obriga de asistir a todas as actividades de balde contempladas polo Departamento por ser complemento da nosa Programación. A non asistencia implica a 

presentación dun traballo sobre o contido da actividade, a non ser que se acredite a conseguinte xustificación á súa falta de asistencia.  

 



 A través dos procedementos descritos, a avaliación do alumnado realizarase en base ós seguintes apartados: traballo na aula e traballo na casa, como complemento do 

anterior. Nunha carpeta presentaranse os traballos de cada avaliación en relación sempre coas anteriores, para unha maior comprensión de cada alumno/a, e probas 

colectivas e individuais nos casos que a profesora o estime necesario. Por outro lado, avaliaranse as capacidades tan básicas como as nomeadas nos apartados anteriores 

correspondentes ao 1º ciclo: Hábito de traballo e esforzo, capacidade de comprensión, razoamento lóxico e actitude cívica. 

 

 

 Pola natureza da materia faise necesaria a análise evolutiva das láminas, a comparación no transcurso do tempo baixo os criterios da avaliación continua coa observación 

da súa progresión: positiva,  de estancamento ou de regresión, neste último e convinte analizar a orixe e retomar os instrumentos a avaliar nese caso con probas de 

procedemento específicas. 
 

  5. -CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN en 4º de ESO 

1.-Láminas presentados 

  

- 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 compren 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,  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 calificación.  

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



Os traballos , que son as láminas onde se teñen en conta os contidos e os procedementos., os exames , se os hai,  e, por último, a actitude, valorada das anotacións na aula. Esta 

será a nota que estará reflectida no boletín. 

                                                                                                                  Sistema de recuperación 

 

   O/a profesor/a proporá traballos con mínimos dados na aula. Ás veces será coa repetición de traballos incorrectamente presentados, ou non presentados. Reservarase o dereito de 

facer proba escrita dos contidos que determine. 

 

 

 

 

 

 


