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1.  Introdución e contextualización. 

 

Introdución  

A Educación Plástica e Visual na ensinanza secundaria debe potenciar o desenvolvemento de dous aspectos fundamentais: saber ver e saber 

representar. 

Saber ver implica valorar a información visual e a análise crítica da realidade. Nunha sociedade onde a produción e o consumo das imaxes 

conleva a manipulación do pensamento das persoas, compre potenciar o xuízo crítico do alumnado a traveso da análise e valoración das 

mensaxes visuais para obter un criterio propio afastado de intereses mercantís ou espurios. Esta análise realizarase mediante traballos escritos 

(comentarios, descricións, ...), dossiers de recollida de información gráfica (logotipos, marcas, fotografías, prensa, revistas...) e exposicións 

orais na aula, ben sexa en grupo ou individualmente. 

Saber facer implica á produción artístico-creativa e a representación expresivo-comunicativa o que supón a educación no deseño, 

planificación, produción e creación de mensaxes icónicas utilizando códigos propios das linguaxes visuais. A materia incide especificamente no 

desenvolvemento das capacidades de percepción e pensamento visuais  así como na adquisición de habilidade manual (amplitude, 

seguridade, limpeza e intensidade do trazo) e destrezas plásticas (xestualidade, cor, valoración, mancha...). As capacidades creativas e 

imaxinativas do alumnado desenvólvense a traveso da creación de imaxes e do coñecemento dos códigos e fundamentos da linguaxe visual. É 

por todo isto que un dos instrumentos específicos da materia é a realización de láminas onde o alumnado, individualmente, ten que 

desenvolver día a día as destrezas propias da materia.   

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

O alumnado da ESO é maiormente do rural, de nivel sociocultural medio-baixo. Un dos problemas actuais dos nenos é a falta de atención e 

concentración (traballo silencioso) e non ter costume de levar o traballo ao día, ademais de ter escasa habilidade manual por non exercitala 

(lamentablemente as manualidades xa non son “regalo de reis”).  

Durante o curso soe incorporarse alumnado procedente do estranxeiro ou alumnado expulsado doutros centros e, en moitos dos casos, con 

grandes deficiencias económicas, situacións familiares difíciles e incluso xudicialmente intervidos ou pendentes de xuízo. Moito do alumnado 

precisa reforzo e algún non trae material, ten pouco apoio familiar, é absentista ou recae en condutas disruptivas que rompen a clima da aula. 

Isto explica os “non aptos” na materia xa que corresponden a alumnado que non se presenta aos exames e non realiza as tarefas.  

Como norma o alumnado que traballa diariamente e mantén unha actitude de esforzo e interese por superar as súas dificultades soe acadar 

bos resultados, xa que a materia é eminentemente práctica e pode adaptarse ás dificultades e características do alumnado. O Departamento 

opina que no primeiro ciclo deben tomarse todas as medidas de atención á diversidade que se poidan para organizar ao alumnado en 

pequenos grupos onde traballar as capacidades e contidos da ESO, favorecer a atención e concentración e, en definitiva, darlle a educación de 

calidade á que ten dereito. 

As principais dificultades coas que nos atopamos son: 

 Falta de constancia no proceso de aprendizaxe por non levar ao día o traballo, non realizar non entregar as tarefas solicitadas, e non 

realizar unha práctica constante para acadar a destreza manual e perceptiva. 

 Falta de continuidade por faltas de asistencia e absentismo escolar:  

 

Datos do Centro: 

Nome do Centro: Instituto de Educación Secundaria de Sar. 

Situación: Santiago de Compostela, na rúa Bernardo Barreiro de VV.  

Web: http://www.edu.xunta.es/iesdesar/ 

 

Centros de Primaria adscritos: 

 CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, de Lavacolla. 

 CEIP Ramón Cabanillas, de Santiago de Compostela. 

http://www.edu.xunta.es/iesdesar/
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 CEIP Apóstolo Santiago, de Santiago de Compostela. 

 CPR Vilas Alborada, de Santiago de Compostela. 

 

Ensinanzas que oferta o centro:  

 FP Básica: Para alumnado matriculado no CIFP Compostela. 

No IES de Sar ímpartense os Módulos Comunes de 1º e 2º cursos  de FP Básica de: 

 Artes Gráficas,  

 Cociña e Restauración,  

 Aloxamento e Lavandería. 

 Educación Secundaria Obrigatoria:  

 1º Ciclo (1º,2º e 3º ESO), 

 2º Ciclo (4º ESO) 

 Bacharelato, en rexime ordinario, en tres modalidades:  

 Artes,  

 Ciencias da Natureza e da Saúde, 

  Humanidades e Ciencias Sociais.  

 Escola Oficial de Idiomas: En horario nocturno. 

 

Datos do Departamento: 

O departamento de Debuxo está constituído por 6 profesores especialistas de ensino secundario con destino definitivo.  

 

Xefe do departamento: 

  Dna Mª da Soledad Barral Ameigeiras 

 

Membros ordinarios: 

 Dna Silvia Díaz de la Rúa 

 Dna. Carmen Romay Calvo 

 Dna. Mª Teresa Ruíz Serrano 

 Dna.  Eva Rieiro Gerpe 

 Dna. Sonia do Pazo Abal 

 Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

 

É o Departamento Didáctico con maior plantilla de todo o IES e o que imparte maior número de horas e mais materias diferentes. 

Imparte clases na ESO e no Bacharelato de Artes, no que ten un peso específico ao tratarse da modalidade de Artes Plásticas. 

 

Materias adscritas  e número de horas impartidas polo Departamento de Debuxo: 

Totais 

Etapa Grupos Total Nº de Materias Nº áreas Nº niveis 

ESO 3 Grupos 6 horas 2 materias 1 área 2 niveis 

Bacharelato 7 Grupos 115 horas 11  materias 7 áreas 2 niveis 

Total Departamento   10 Grupos 121 horas 13  materias 8 áreas 4 niveis 

 

Entendemos como Materias as desenvolvidas en Programacións didácticas diferentes.  
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Entendemos como Areas as materias cunha mesma denominación, con contidos progresivos e desenvolvidas en niveis diferentes ( Educación 

Plástica Visual e Audiovisual, Fundamentos da Arte, Cultura Audiovisual, Debuxo Técnico e Debuxo Artístico) e materias que se desenvolven 

nun único nivel, sen continuidade ( Volume, Deseño e Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas). 

 

Materias non adscritas ao Departamento de Debuxo, impartidas polo profesorado deste Departamento: 

Totais 

Materia/ Nivel  Grupos Total Materia 

1º ESO 2 Grupos 6  horas  Historia e Xeografía 

3º ESO 1 Grupo 1  hora  Valores Éticos 

4º ESO 1 Grupo 1  hora  Valores Éticos 

Departamento   4 grupos 8 horas 3  materias afíns 

 

Materias 

Educación Secundaria Obrigatoria 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Educación Plástica, Visual  e A. 1º ESO 2 2 4 horas  Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

Educación Plástica, Visual  e A.  3º ESO 1 2 2 horas  Dna.  Eva Rieiro Gerpe 

2  Materias ESO 3 Grupos - 6 horas  

 

Afíns 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Xeogría e Historia 1º ESO 2 3 6  horas  Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

Valores Éticos 3º ESO 1 1 1  hora  Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

Valores Éticos 4º ESO 1 1 1  hora  Dna. Marina Fernandez Casal de Rey 

3 Materias afíns ESO 4 Grupos - 8 horas  

Total ESO: 5 Materias ESO 7 Grupos - 14 horas  

 

O Departamento conta cunha aula específica para a impartición de Educación Plástica, pero este curso, seguindo os protocolos, a materia 

impartirase na propia aula do grupo, para evitar desprazamentos. Iso establece que as tarefas que precisen de técnicas húmidas (cor) deberán 

ser realizadas na casa. 

Bacharelato 

Materia Xeral de Opción Bacharelato 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Fundamentos da Arte I 4 4 16  horas  Dna Mª Teresa Ruíz Serrano (12) 

 Dna. Marina Fernandez Casal de Rey (4) 

Fundamentos da Arte II 3 4 12 horas  Dna. Mª Soledad Barral Ameigeiras 

2 Materias Xerais de Opción 7 Grupos - 28 horas  



PD. Debuxo. Curso 2020-21.  IES de Sar. Educación Plástica Visual e Audiovisual. 1º ESO Página 7 

 

Materias Troncais de Opción Bacharelato 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Cultura audiovisual I 4 4 16 horas  Dna. Sonia do Pazo Abal 

Cultura audiovisual II 3 4 12 horas  Dna.  Eva Rieiro Gerpe 

Debuxo técnico I 1 4 4 horas  Dna Mª Teresa Ruíz Serrano 

Debuxo técnico II 1 4 4 horas  Dna Mª Teresa Ruíz Serrano 

Deseño 3 4 12 horas  Dna Carmen Romay Calvo (8) 

 Dna. Sonia do Pazo Abal (4) 

5 Materias Troncais de Opción 12 Grupos - 48 horas  

Materias Específicas de Bacharelato 

Materias Grupos Horas Total Profesorado: 

Debuxo artístico I 4 3 12 horas  Dna Silvia Díaz de la Rúa (9) 

 Dna. Marina Fernandez Casal de Rey (3) 

Debuxo artístico II 3 3 9 horas  Dna Silvia Díaz de la Rúa 

Técnicas da expresión grafico-plásticas 3 3 9 horas  Dna Carmen Romay Calvo 

Volume 3 3 9 horas  Dna. Mª Soledad Barral Ameigeiras (3) 

 Dna.  Eva Rieiro Gerpe (6) 

4 Materias específicas 13 Grupos - 39 horas  

Total Bacharelato 32  Grupos 

 

115 horas 

 

O Departamento conta con aulas específicas para a impartición das clases, porén este curso, e seguindo os protocolos, só impartiranse nos 

talleres as materias de Debuxo Artístico I e II (Aula de Debuxo), Técnicas Gráfico-Plásticas (Aula de Volume), Volume (Aula de Volume) e 

Cultura Audiovisual I e II (Aula Imaxe). 

 

Espazos e medios do Departamento de Debuxo: 

No presente curso o uso dos espazos está supeditado á restricción de movementos do alumnado, e a adecuación dos espazos ao mantemento 

das medidas de distanciamento entre alumnado  e o cumprimento dos aforos. 

Malia isto, fanse constar na presente Programación Didáctica o uso para o que estaban previstos e o cambio de uso (en negrita)  nesta mal 

chamada “nova normalidade”.  

As aulas, pese a ter ordenador, non contan con cámara, iso quere dicir que, polo de agora, non están preparados para videoconferencias. 

Esperamos que o Departamento sexa dotado dos medios tecnolóxicos para impartir Docencia a Distancia desde as aulas específicas e de 

grupo.  

 Seminario de Debuxo: 

Lugar de traballo do profesorado nas horas complementarias. Nel fanse as reunións do departamento, arquívanse os traballos e serve como 

espazo de atención de alumnado e das familias.  

Conta cun Ordenador con conexión a internet. Tamén se dispón de un proxector de diapositivas portátil. Conta cunha cámara moi sinxela de 

fotografía dixital necesaria para que o profesorado poda levar rexistro dos traballos volumétricos, efémeros ou de gran formato para a súa 

presentación ante o Departamento, familias ou Inspección ante posibles reclamacións das cualificacións parciais ou finais.  
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No presente curso é imposible facer isto. É un espazo moi pequeño para reunirse e é insuficiente para o número de profesorado do 

departamento (7 profesores). O aforo máximo establecido pola Dirección é de 3 persoas. 

O departamento determinará horarios ou quendas para que o profesorado poida acodir a deixar as súas pertenzas e materiais.  

 Aula de Plástica.  

No presente curso a aula de Plástica convertiuse nunha aula normal. As clases de Plástica impartiranse na aula de grupo.  

Conta cun Ordenador (CPU, teclado e rato) con conexión a internet, cun canon de vídeo e unha pantalla. Hai auga corrente e dúas piletas. 

 Aula de Debuxo. 

No presente curso  impártense só as materias de Debuxo artístico I e II . A materia de Técnicas da expresión gráfico-plásticas pasa a 

ser impartida na aula de Volume. 

No presente curso é un único espazo, ocupado todo por mesas de Debuxo, cara aos modelos.  Anteriormente estaba dividida en dous 

espazos: un con 24 mesas de debuxo, outro cun espazo para cabaletes.  No presente curso non se utilizará cabaletes. 

Conta cun equipo de música e dous bafles. Ordenador (CPU, teclado e tableta) con conexión a internet, cun canon de vídeo e unha pantalla. 

Biblioteca de aula  sobre técnicas de debuxo e pintura. Dous tórculos para gravado. Hai auga corrente e unha pileta. Conta cunha serie de 

obxectos elaborados ou doados polo profesorado do departamento para poder realizar bodegóns e modelos cara ao desenvolvemento dos 

contidos específicos de Debuxo Artístico e Técnicas da Expresión Gráfico- Plásticas (encaixado, composición, claroscuro, cor…), tamén hai 

modelos de escaiola, focos, taboleiros e panos.  

 Aula de Imaxe.  

Nela impártense as materias de Cultura audiovisual I e II. 

Conta con dous ordenadores con conexión a internet, un canon de vídeo, dous altavoces e unha pantalla. Unha cámara dixital que grava vídeo. 

A aula de imaxe conta cunha cámara de vídeo e unha mesa de edición que precisan de cintas magnéticas VHS, un sistema desfasado e  

obsoleto que resulta inoperativo no ámbito da imaxe dixital que é  o actual; o mesmo ocorre coa cámara fotográfica xa que só temos unha 

dixital (que mercamos)  sendo a outra réflex analóxica que precisa de película para obter imaxes, ademais de que cada vez é mais difícil obter 

película en branco e negro resulta moi caro para o alumnado ter que abonar os custos de revelado e positivado.  

 Aula de Volume:  

Nela impártense as materias de Volume e Técnicas de Expresión gráfico-plásticas . Anteriormente impartíase nela a materia de Deseño, 

pero no presente curso esa materia impártese nas aulas de grupo.   

Conta cun ordenador (CPU, teclado e rato) con conexión a internet, dous altavoces, un canon de vídeo e unha pantalla. Biblioteca de aula 

sobre Deseño e Packaging.  Hai auga corrente e dúas piletas. 

 Laboratorio de fotografía.  

Só para prácticas de revelado. 

No presente curso convertiuse en almacén. 

 Biblioteca de aula:  

O Departamento de Debuxo leva facendo un desembolso económico para poder dispor dunha biblioteca de aula as diversas materias do 

Departamento, pero a dotación económica é claramente insuficiente dada a grande cantidade de materias e de técnicas artísticas do 

Bacharelato de Artes. Malia todo se conta con libros das diferentes técnicas de Debuxo e Pintura (aula de Debuxo) e de Deseño e Técnicas 

escultóricas (aula de Volume). Queda pois unha lagoa grande por cubrir nas técnicas audiovisuais e de debuxo técnico.  

Sinalar que o resultado destas bibliotecas de aula está a ser moi satisfactorio; o alumnado está a solicitar préstamos dos libros (o préstamo, 

mediante ficha, se realiza na propia aula sen necesidade de pasar pola biblioteca) e polo tanto profundiza no coñecemento das técnicas 

gráfico-plásticas. 

No presente curso o uso da Biblioteca de Aula estará supeditada ás medidas hixiénico-sanitarias establecidas no protocolo da 

Biblioteca para o préstamo e devolución de libros . Porén, recoméndase que o alumno faga uso de documentos de Internet. 

 

Alumnado 

ESO: Por unha banda temos un alumnado da ESO, maiormente do rural, de nivel socio-cultural medio-baixo con incorporación durante o curso 
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de alumnado procedente do estranxeiro ou de alumnado expulsado doutros centros e, en moitos dos casos, con grandes deficiencias 

económicas, situacións familiares difíciles e incluso xudicialmente intervidos. Deste alumnado moitos precisan reforzos e algún non traen 

material, teñen pouco apoio familiar, son absentistas ou recaen a cotío en condutas disruptivas que rompen a clima da aula. Situación que se 

agrava en 2º da ESO con alumnado que promocionou por imperativo legal ou é repetidor e onde moito do alumnado abandona o sistema 

educativo ordinario sen acadar os obxectivos do 1º ciclo. Isto explica porqué o alumnado con materias pendentes non se presenta aos exames 

e non realiza as tarefas para acadar os contidos de Educación plástica e visual. O Departamento está dacordo en que no primeiro ciclo deben 

tomarse todas as medidas de atención á diversidade que se poidan para organizar ao alumnado en pequenos grupos onde traballar as 

capacidades e contidos da ESO e en definitiva darlle a educación á que ten dereito. 

Bacharelato: Por outra banda temos ao alumnado de Bacharelato de Artes, alumnado que se matricula no noso centro porque quere aprender 

as nosas materias ou, e isto é o paradóxico, que pensa que o Bacharelato de Artes é unha boa escapatoria do esforzo e traballo dos outros 

bacharelatos.  

Este alumnado ten un nivel sociocultural moi variado, e incluso a súa situación domiciliaria é moi variopinta: fronte a rapaces que viven 

Santiago ou na súa contorna temos rapaces que teñen que facer desprazamentos dunha hora ou mais e rapaces que están nunha residencia 

ou nun piso de estudantes de luns a venres.  

Esta variedade de situacións explica moi directamente o nivel de resultados e de absentismo acadado polo noso alumnado: resultados: 

excelentes no caso do alumnado con interese, mediocre ou de abandono no caso do alumnado que o elixe por escapatoria. Isto ademais 

aumenta no caso de alumnado maior de idade e repetidor, que soe ser maioritariamente absentista.  
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2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

  Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da área que forman parte dos perfís competenciais. 

   

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). 

Descrición: utilización da linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita coma de aprendizaxe e de regulación de condutas e 

emocións. 

Finalidade: aprendizaxe da lingua como instrumento para as construción e comunicación do coñecemento. 

 Uso da linguaxe oral e escrita para a transmisión, análise e interpretación de obras visuais, propias e alleas. 

 Expresión oral e escrita de pensamentos, sentimentos ou emocións, ligadas á creación artística e á participación en manifestacións 

culturais de diverso tipo. 

 Ampliación do vocabulario básico, manexo da gramática funcional e da función poética da linguaxe. 

 Desenvolvemento da capacidade de escoita, de atención, de reflexión sosegada e de contemplación e diálogo persoal coa realidade 

socio-natural. 

 Concepción das artes plásticas, do uso da imaxe, como sistemas de comunicación con códigos propios que enriquece a 

comunicación verbal e escrita. Ilustración. 

 Axuda para favorecer e axilizar a comunicación e comprensión intercultural. 

 Análise, interpretación crítica e uso axeitado das mensaxes visuais a través dos medios de comunicación. 

 Estándares de aprendizaxe de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ESO que forman parte do perfíl competencial CCL 

C 

C 

L 

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.). 

 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. 

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 

EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. 

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación audiovisual. 

 

Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT). 

Descrición: habilidade para utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, 

científico e tecnolóxoco para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e 

para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral.  

Finalidade: aprender a interactuar co mundo físico, de modo que facilite a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a 

actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, dos demais homes e mulleres e do resto dos seres vivos. 

 Lugares xeométricos. 

 A medida e o tamaño. 

 A proporcionalidade. 

 cálculo gráfico. 

 A xeometría como medición do mundo físico 

 As artes como precursoras das ciencias no mundo antigo. 

 Importancia dos avances físicos, químicos e tecnolóxicos na mellora dos materiais e da instrumentación plástica. 

 Importancia da observación e estudo da natureza para as artes plásticas. 

 Influencia das artes plásticas no deseño industrial e tecnolóxico, na arquitectura e a enxeñaría. 
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 Estudo e reinterpretación de formas do ámbito natural. 

 Compromiso coa conservación e goce da contorna medio ambiental. 

 Análise da contaminación icónica na vida cotiá. 

 Estándares de aprendizaxe de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ESO que forman parte do perfíl competencial CMCCT 

C 

M 

C 

C 

T 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón con suficiente precisión. 

EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e compás. 

EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e compás. 

EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou utilizando o compás. 

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 

paralelos, etc.). 

EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia. 

 

Competencia dixital (CD) e Tratamento da Información. 

Descrición: habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. 

Finalidade: dominar o acceso á información e a súa utilización. 

 Uso de novos procedementos, programas e técnicas dixitais aplicadas á fotografía, cinema, pintura, escultura, arquitectura e deseño 

(industrial e artístico). 

 Uso de Internet para o acceso, coñecemento e goce de obras plásticas, de artistas e creadores, museos, galerías de arte, de páxinas 

web interactivas de arte, etc. 

 Valoración crítica do uso e interpretación da información plástica a traveso de Internet. 

 Estándares de aprendizaxe de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ESO que forman parte do perfíl competencial CD 

C 

D 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. 

EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes visuais e audiovisuais. 

EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando o compás. 

 

Aprender a aprender (CAA). 

Descrición: iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuala de xeito autónomo; poder desenvolverse ante as incertezas; admitir 

diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e atopar motivación para buscalas. 

Finalidade: mellora na capacidade de enfrontarse con éxito á aprendizaxe autónoma. 

 Estimulación do coñecemento de si mesmo –nas dimensións cognitivas, afectivas e sociais- a través da expresión artística e a 

participación en manifestacións culturais diversas. 

 Uso da reflexión persoal nos procesos de experimentación creativa para a toma de conciencia das propias capacidades e recursos 

persoais. 

 Mellora dos procesos de atención, concentración e memoria, así como o uso de diferentes estratexias de aprendizaxe nos procesos 

de adquisición de coñecementos. 

 Desenvolvemento da capacidade creadora e autónoma, da busca de respostas e de indagación da realidade, da realización e 

experimentación de proxectos persoais e colectivos no ámbito artístico e cultural. 

 Mellora da confianza de logro nas realizacións persoais e adquisición de maiores cotas de autonomía persoal nos procesos de 

aprendizaxe máis alá do contexto escolar. 

 Estándares de aprendizaxe de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ESO que forman parte do perfíl competencial CAA 

C 

A 

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. 
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 Estándares de aprendizaxe de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ESO que forman parte do perfíl competencial CAA 

A 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. 

 EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 

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. 

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Descrición: permitir vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática. 

Finalidade: convivir de forma comprometida cos valores universalmente aceptados, os dereitos humanos e os valores constitucionais. Adquirir 

unha cidadanía do mundo compatible coa identidade local. 

 Mellora dos procesos de construción da identidade persoal e do coñecemento dos demais. A arte como vía de introspección e de 

coñecemento de si mesmo e do que rodea o individuo. 

 Desenvolvemento das dimensións afectivas e emocionais da personalidade. Busca do equilibrio entre o cognitivo e o emocional. 

 Desenvolvemento do traballo cooperativo, do intercambio de puntos de vista, da realización de proxectos colectivos e da 

participación solidaria no coñecemento e creación artística. 

 Mellora do diálogo, da relación interpersoal e da resolución de conflitos sociais. 

 Concepción da arte como instrumento idóneo de achegamento a outros pobos e culturas. 

 Achegamento, comprensión e valoración doutras realidades culturais e artísticas, presentes e pasadas. 

 Estimulación da libre expresión de ideas, mellora da convivencia e respecto dos valores éticos e estéticos elementais. 

 Adopción de posicións críticas e comprometidas ante a realidade e os problemas do mundo actual a través da comprensión e 

expresión artística. 

 Valoración da diversidade cultural e artística como enriquecemento dos pobos. 

 Valoración do esforzo persoal e colectivo na análise e/ou desenvolvemento de obras ou proxectos de creación artística. 

 Valoración da cultura e das manifestacións populares como formas de expresión xenuínas dun pobo. 

 Busca crítica da información e coñecemento de diversos códigos de comunicación que favorecen a participación cívica e cidadá 

responsable, comprometida coas causas sociais, a igualdade, a xustiza e os valores democráticos universais. 

 Estándares de aprendizaxe de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ESO que forman parte do perfíl competencial CSC 

C 

S 

C 

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. 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias. 

 EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

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. 

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

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Descrición: posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse 

responsable dela. 

 Finalidade: afianzar uns valores que, asumidos por un mesmo, acompañen o proxecto de vida. 

 Desenvolvemento de estratexias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. 

 A estética como promotora da calidade de vida. 

 A arte como exercicio de liberdade persoal, desinhibición, asunción de riscos e responsabilidade na toma de decisións. 

 Uso da intuición, a indagación, a busca de respostas, a experimentación e a investigación na creación artística e na elaboración de 

criterios estéticos. 
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 Fomento da orixinalidade e a creatividade no desenvolvemento de proxectos que permitan transformar as ideas en obras. 

 Mellora da motivación persoal, do pensamento diverxente e do control de estratexias que o posibilitan. 

 Valoración crítica dos gustos estéticos impostos polos medios de comunicación, a publicidade ou os intereses económicos, de 

especial incidencia nos adolescentes. 

 Desenvolvemento do sentido estético e a elaboración de gustos persoais, favorecendo o criterio propio na interpretación da realidade 

e na elaboración de proxectos artísticos. 

 A estética como conformadora dunha identidade propia e unha imaxe persoal ante terceiros. 

 Coñecemento dos principais perfís profesionais relacionados coas artes plásticas, así como a súa importancia no mundo laboral. 

 Estándares de aprendizaxe de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ESO que forman parte do perfíl competencial CSIEE 

C 

S 

I 

E 

E 

EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con diferentes procedementos gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, arquitectónico ou decorativo. 

 EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas. 

EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. 

EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o teorema de Thales. 

 EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro de calquera triángulo, construíndo previamente as medianas, as bisectrices ou as mediatrices 

correspondentes. 

 

Competencia Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Descrición: apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de goce e 

enriquecemento persoal e consideralas como parte do patrimonio cultural dos pobos. 

É a Competencia básica da materia de Fundamentos da Arte 

Finalidade: familiarizar os e as adolescentes cunha ampla variedade de manifestacións artísticas e culturais, axudándolles a comprender a 

función que as artes desempeñaron ou desempeñan na vida dos seres humanos. 

 Coñecemento, análise e valoración da arte como reflexo dos procesos culturais, económicos e sociais dunha sociedade nun 

momento histórico dado. Concepción do artista como mediador cultural. 

 Posibilidade de coñecer, acadar vivencias, experimentar, o proceso artístico a través de técnicas diversas. 

 Desenvolvemento do pensamento diverxente, a creatividade e o equilibrio cognitivo-emocional para unha relación integral coa obra 

artística e a cultura en xeral. 

 Valoración do compromiso na conservación e mellora do patrimonio tecnolóxico, industrial, artístico e cultural máis próximo. 

 Participación en produtos audiovisuais, na emisión de mensaxes plásticas e sonoras e en diversas manifestacións artísticas e 

culturais. 

 Estándares de aprendizaxe de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ESO que forman parte do perfíl competencial CCEC 

C 

C 

E 

C 

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. 

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. 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con diferentes procedementos gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, arquitectónico ou decorativo. 

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. 

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. 

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

EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. 

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. 

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 
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3. Obxectivos para o curso. 

 

Obxectivos da ESO 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 

de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a 

muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 

iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 

cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 

do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 

saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na 

súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes 

de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como 

medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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4. Secuenciación de Contidos.  

 

Primera avaliación. 

 Setembro e Outubro UNIDADE 1 

 Novembro UNIDADE 2 

 Decembro UNIDADE 3 e UNIDADE 4 

 

BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 UNIDADE 1: O PUNTO E A LIÑA COMO SIGNOS DE EXPRESIÓN. 

O Punto como signo gráfico- plástico. A expresividade do punto. O puntillismo. O punto na imáxe impresa e no punto dixital. 

A liña: expresividade e funcións. A expresividade da liña. Principais funcións da liña. A liña na creación de formas. 

O punto e a liña no arte. A liña na estrutura compositiva. 

 

 UNIDADE 2: AS TEXTURAS. 

A textura. Cualidades simbólicas das texturas. 

Clasificación das texturas. Textura natural o artificial. Textura orgánica e xeométrica. A textura nas técnicas. 

As texturas no arte. A textura no debuxo, na pintura, na escultura e na arquítectura. 

 

 UNIDADE 3: NATUREZA E EXPRESIVIDADE DA COR 

Natureza da cor 

Cor- luz. Mestura aditiva. A cor nos dispositivos dixitais. 

Cor- materia. Mestura sustractiva. A impresión por cuatricomía. 

Ordenación da cor: o Círculo Cromático. As cores comprementarias. 

Simboloxía da cor 

Dinámica da cor. As cores cálidos e fríos. 

 

 UNIDADE 4: A LUZ E O CLAROSCURO 

Natureza da luz. O fenómeno da luz. Contrastes das luces e as sombras: o claroscuro. 

Comportamento da luz. Influencias da luz na percepción do volume. 

A técnica do claroscuro. 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

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 

CCEC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

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 

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 

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 

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 

CSC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

estado, e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 

 

Segunda avaliación 

 Xaneiro UNIDADE 4 (continuación) e UNIDADE  5 

 Febreiro UNIDADE 6 

 Marzo UNIDADE 7 

 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 UNIDADE 5: A ARTE DE COMUNICAR 

proceso de comunicación. O acto de comunicar. 

mensaxe visual. O formato da imaxe e a súa mensaxe.  A regra dos tercios. 

Ilusións ópticas 

 

 UNIDADE 6: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 

Interpretar mensaxes visuais. Significado e significante. 

Influencia do entorno. O xuício da información recibida. 

Os recursos visuais. El caligrama 

 

BLOQUE III. DEBUXO TÉCNICO 

 UNIDADE 7: FORMAS E ELEMENTOS XEOMÉTRICOS BÁSICOS. 

Xéneses dos elementos e formas básicas. 

Elementos xeométricos fundamentais. O punto. A liña.  

Ángulos: definición e características. Tipos e posicións.  

A circunferencia e o círculo. 

 

 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. 

EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha 
serie de imaxes. 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de 
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. 

EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. 

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. 

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. 

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. 
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e 
f 
h 
o 

EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que 
predominan en mensaxes visuais e audiovisuais. 

 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. 

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. 

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. 

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 manexo do 
compás. 

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. 

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. 

 

Terceira avaliación 

 Abril UNIDADE 8 

 Maio UNIDADE 9 

 Xuño UNIDADE 10 

 

BLOQUE III. DEBUXO TÉCNICO 

 UNIDADE 8: TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS. 

Concepto de medida. Sistema métrico decimal. Sistema sexagesimal. Transporte e suma e diferencia de segmentos te ángulos. 

Distancia entre elementos xeométricos. 

División dun segmento en partes iguais. Teorema de Tales. 

Lugares xeométricos básicos no plano.  

Construción e operatividade con ángulos. Trazado de ángulos con escuadra e cartabón. Trazado de ángulos co compás. Operacións con 

ángulos. 

División da circunferencia en partes iguais. 

 

 UNIDADE 9: FORMAS POLIGONAIS REGULARES 

Triángulos. Propiedades fundamentais. Clasificación e denominación dos triángulos. Liñas e puntos notables. Construción de triángulos. 

Cuadriláteros. Propiedad fundamental. Clasificación e denominación dos triángulos. Liñas e puntos notables. Construción de cuadriláteros. 

Formas poligonais. Elementos e propiedades. 

Polígonos regulares inscritos nunha circunferencia. 

 

 UNIDADE 10: MOVEMENTOS NO PLANO. COMPOSICIÓNS MODULARES. 

Movemento de formas bidimensionais: Traslación. Xiro. Simetría axial. Simetría central. 

A xeometría nos pavementos. Composicións modulares. 

 

 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 
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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 manexo do compás. 

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. 

CMCCT 

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 

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 

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 
n 

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 

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 
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5. Mínimos avaliables. 

 

Ser consciente da importancia das distintas linguaxes visuais na nosa sociedade, sendo capaz de realizar, interpretar e criticar con 

obxectividade diferentes mensaxes visuais. 

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións  

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. 

gráfico plásticas propias e alleas. 

 

Manexar os elementos básicos da plástica: punto, liña e plano para a realización da representación de formas da realidade e 

imaxinarias. 

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. 

EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 

 

Posuír coñecementos de terminoloxía básica, sendo capaz de definir e diferenciar os conceptos de bidimensionalidade e 

tridimensionalidade, os elementos que constitúen as distintas formas, os conceptos de simetría, semellanza e igualdade, a 

terminoloxía básica da cor, a textura e as luces e sombras. 

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

EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación audiovisual 

EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. 

EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

 

Recoñecer as calidades da cor. Coñecer as cores primarias e ser capaces de obter todo o resto de cores mesturándoas. 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias. 

 

Saber realizar gamas, degradados e escalas de cor. Saber xerar sensacións mediante a elección de gamas ou cores primordiais. 

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. 

 

Elaborar composicións usando as relacións harmónicas e as variacións tonais da cor. 

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.). 

 

Saber clasificar e saber debuxar mediante diversas técnicas os diferentes tipos de formas utilizándoas expresivamente. 

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. 

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. 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou 

figurativas. 

 

Saber interrelacionar as formas creando composicións estéticas. saber definir correctamente a silueta ou contorno dunha forma e 
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saber realizar plantillas. 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con diferentes procedementos gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, 

arquitectónico ou decorativo. 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. 

 

Saber definir e clasificar os corpos xeométricos planos, así como as liñas e puntos particulares dos mesmos: circunferencias, 

triángulos, cuadriláteros e polígonos en xeral. 

EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. 

EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, circunferencia, 

esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. 

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

 

Ser capaz de realizar trazados xeométricos básicos cos útiles de debuxo: rectas paralelas e perpendiculares, suma e resta de 

segmentos e ángulos, mediatrices e bisectrices, construcións básicas de triángulos, cuadriláteros, polígonos e tanxencias. 

EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra e 

cartabón con suficiente precisión. 

EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e compás. 

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

EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou utilizando o compás. 

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. 

EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando o compás. 

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. 

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. 

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro de calquera triángulo, construíndo previamente as medianas, as bisectrices 

ou as mediatrices correspondentes. 

EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal. 

EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia. 

 

Saber realizar composicións lineais, cromáticas e acromáticas, creando a sensación de profundidade mediante a correcta aplicación 

de todos e cada un dos indicadores de profundidade. 

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. 

 

Saber representar mediante a luz (cromática e acromática) o volume dos obxectos en claroscuro. Saber iluminar en diferentes 

direccións. 
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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. 

 

Saber debuxar obxectos sinxelos mediante o encaixe da súa estrutura 

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. 

 

Saber representar a figura humana tanto en quietude como en movemento, aplicando proporcións e desproporcións na busca de 

expresividade. 

Saber contar unha historia mediante imaxes. 

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

 

Saber crear unha peza volumétrica mediante modelado e papel maché. 

EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con diferentes procedementos gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, 

arquitectónico ou decorativo. 

 

Coñecer distintos materiais e técnicas e os seus procedementos e saber aplicalos correctamente: lapis de grafito, lapis de cores, 

rotuladores, ceras,  sombreado, coloreado (con especial atención ao agarre do lapis e a presión exercida, a calidade do trazo e a 

habilidade manual) corte, encolado, collage, pinturas á auga, estarcido, uso de pincel, aguada, tinta plana, degradado, estampado..., 

instrumentos de trazado xeométrico (con especial atención a exactitude do trazo, a limpeza e a claridade). 

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

 

Posuír nocións básicas de composición: equilibrio por simetría, tamaño e proporción entre os distintos elementos, ritmos sinxelos, 

punto de vista. 

EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o teorema de Thales. 

 

Ser limpo, ordenado e rigoroso ao desenvolver calquera traballo, tendo en conta a precisión e o coidado dos acabados, así como o 

coidado e a limpeza do material utilizado. 

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 

 

Ser respectuoso coas persoas e as obras tanto da súa contorna como do patrimonio artístico e cultural en xeral. 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas calidades 

gráfico-plásticas. 
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6. Metodoloxía. 

 

Concrecións metodolóxicas. 

Metodoloxía didáctica:  

A metodoloxía será puramente activa. 

 A profesora usará unha clase para expor os contidos da unidade didáctica, adicándose nas seguintes a solucionar as dúbidas que xurdan na 

resolución dos exercicios, no manexo do instrumental e nas aplicacións técnicas por parte de cada alumno e alumna, adaptándose ás 

necesidades particulares de cada ún. 

O alumnado intervendrá nas explicacións, respostando a preguntas sinxelas e formulando preguntas as dúbidas  que poidan xurdir. Asimesmo 

seguirá de xeito proactivo as indicacións sobre o uso do intrumental de debuxo. Durante o tempo restante  se ocuparan da correcta realización 

das actividades propostas para a consecución dos obxectivos formulados. 

 

Actividades. 

En canto ás actividades, utilizarase unha secuencia seguindo a lóxica das clases, en canto a obxectivos logrados: 

De iniciación ou reforzo, que tratan dos problemas fundamentais e básicos que se realizarán ao comezo do tema, e que serán propios dunha 

atención especial por parte dos alumnos con dificultades na aprendizaxe. 

De contidos, refírense aos exercicios que se consideran realizables pola maioría dos alumnos. 

De ampliación, desde as que se desenvolven tanto os temas transversais, como outras actividades máis complexas para os alumnos que 

resolvan con facilidade as anteriores, levando un ritmo de aprendizaxe máis rápido. 

 

Metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia. 

Seguiríase a mesma metodoloxía usando a videoconferencia para as explicacións, sempre que o Instituto adapte as aulas ou os ordenadores 

con cámara.  

O alumnado deberá realizar en casa  as propostas do libro e entregar mediante fotografías claras e ben encadradas os exercicios realizados.  

Usaráse a Aula Virtual para a entrega de traballos e propostas de afondamento en coñecementos técnicos usando documentos na web. 

Obriga do alumnado de cumprir cos prazos previstos.  

Os exames de pendentes e de setembro realizaríanse no IES, nun espazo amplo e aireado, coas debidas distancia de seguridade e tódalas 

normas hixiénicas.  

No caso de imporse impedimentos, por parte das autoridades, para a asistencia á exames  presenciais, realizaríanse de forma telemática 

mediante entrega da proposta por Aula virtual, vixiancia por videoconferencia e entrega de fotografías do traballo rematado do alumnado. 

 

Metodoloxía para o alumnado sen conectividade: 

As láminas do libro de texto permite que o alumnado teña xa as propostas de traballo a desenvolver. E tamén as explicacións e contidos 

necesarios para a súa realización. 

 O profesorado indicaralle a temporalización que debe seguir e as datas para que poda facer  entrega no IES dos exercicios realizados. 

Os exames de pendentes e de setembro realizaríanse no IES, nun espazo amplo e aireado, coas debidas distancia de seguridade e tódalas 

normas hixiénicas.  

 

Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

Os mecanismos primordiais que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado no caso de 

interromperse á asistencia por mor da evolución da pandemia, serán primordialmente dous: a Videoconferencia e a Aula Virtual. 

Farase un seguimento da asistencia do  alumnado, aplicando os medios dispoñibles: Na modalidade Presencial rexistro de faltas no XADE, nas 

modalidades semipresencial e a Distancia  mediante sondeos Webbex, , verificación visual… e incluiranse as faltas tamén no Xade. 
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Materiais e recursos didácticos. 

Espazos: No presente curso impártense clase na aula ordinaria de grupo xa que a Aula de Plástica foi adaptada como aula normal, debido ás 

necesidades xurdidas polas ratios derivadas da pandemia.  

As aulas contan cun ordenador con conexión a internet, un canon de vídeo e unha pantalla.  

 

Virtual: Para actividades telemáticas úsase a Aula Virtual do IES de Sar. 

 

Libro de texto.  

Alvaro de Sandoval Guerra/ Sergio Martínez Martínez:  

Observar, Comprender, Expresar. Educación plástica, Visual e Audiovisual. ESO. Primer ciclo. Nivel I.  

Sandoval ediciones, proyecto miblocdedibujo. ISBN: 978-84-943542-2-9. 

30,5 x 28 cm. 124 páginas:117 propuestas en 30 láminas. Inclúe carpeta. 

(Desde curso 2015-16 cambio de edición en 2016) 

O libro de Educación plástica, Visual e Audiovisual e básicamente un block de debuxo, dado que a avaliación da materia depende da 

resolución das propostas (realización das láminas) é obrigatorio e imprescindible. O libro están en lingua castelá.  
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7. Avaliación. 

 

Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

Os criterios de avaliación establecidos na Programación da materia desenvólvense nas láminas é por iso que para aprobar cada unha das 

avaliacións o alumnado ten a obrigatoriedade de entregar  todas e cada unha dasláminas estipuladas durante aavaliación, correctamente 

realizadas (completas), así como realizar a parte de autoavaliación (exame) que teñen na cara posterior e que permiten a afianzación dos 

contidos ao establecer unha reflexión sobre os coñecementos adquiridos.  

Dado que se trata da educación obrigatoria o alumnado ten non só a obriga de asistir a clase senón tamén de facelo con puntualidade e co 

material necesario (libro, caderno e instrumental) para desenvolver os coñecementos na aula, motivo polo que para aprobar esta materia, 

indubidablemente práctica, é requisito imprescindible ter traballado na aula.  

Cando o traballo sexa realizado fóra da aula  deberá corresponder ao manus do alumno (manus = xestualidade, trazo, impronta), cando non 

sexa así ou estea calcado o traballo  será rexeitado polo profesor e constará como non presentado. No caso de queixa o alumno deberá 

demostrar a súa autoría cunha proba (exame). 

Promocionarán todos aqueles alumnos que ao final do proceso de ensino-aprendizaxe obteñan unha cualificación suficiente cumprindo cos 

mínimos esixidos, alomenos na avaliación formativa, para o que é preciso entregar  todos os traballos propostos, realizados na aula 

correctamente ao longo do curso. 

Dado que a avaliación é continua isto será de aplicación durante todo o curso, non só ao remate de cada trimestre, polo que aplícase tamén ao 

alumnado absentista. 

 

Actividades de recuperación.  

Cando algún dos traballos non cumpra coas condicións ou sexa incorrecto deberá ser corrixido ou repetido ou , se fora necesario, o profesor 

poderá propor outro similar para que o alumno desenvolva os coñecementos non acadados.  

En cada avaliación estipúlase unha data límite para a entrega de traballos pendentes doutras avaliacións. A non entrega de traballos significa a 

falta do esforzo ou interese do alumnado ademais de que unha das partes dos contidos non foi desenvolvida, motivo polo que o alumnado ten 

a obriga de entregar todos os traballos propostos durante o curso se quere aprobar a materia. Poderá fixarse unha data extraordinaria de 

recollida de traballos cando a causa da ausencia continuada sexa por hospitalización ou larga enfermidade, sempre que estea debidamente 

xustificada. 

Aquel alumnado absentista que non realice na aula as propostas diarias de traballo por non asistir ou facelo interrompidamente, terá que 

entregar todos e cada un dos traballos propostos pero a súa nota dependerá dun exame que se lle realizará unha vez teña entregado os 

traballos pertinentes (de avaliación ou final) onde demostrará que os traballos foron realizados por el (xestualidade, trazo: “manus”) e que ten 

os coñecementos mínimos da materia, debendo obter unha nota mínima de cinco (5) no exame. A data límite de entrega de traballos 

pendentes é o 31 de maio, para poder realizar os exames pertinentes durante o mes de xuño. 

 

Obriga de identificación (datos) polo propio alumnado (nome visible e lexible). 

As láminas e traballos deberán estar debidamente identificadas cos datos do alumnado, escritos a bolígrafo ou rotulador indelebles; non se 

permitirá o uso de correctores (tippex) nin tachaduras no rexistro de datos. 

 No caso de usar outro nome diferente do oficial  (por identidade sexual, etc) é obrigatoria a entrega dunha declaración xurada dos 

representantes legais onde se faga constar a correspondencia do novo nombre e os  datos oficiais. 

 

Instrumentos:  

Os principais instrumentos de avaliación son o Rexistro de faltas, a  Observación na aula e as Láminas preconfiguradas. 

Durante o proceso de aprendizaxe  avaliaranse de xeito individualizado tanto o esforzo e interese como o progreso, dificultade ou bloqueo 

amosado por cada alumno mediante:  

 Observación sistemática e pautada do proceso de aprendizaxe coa realización práctica de traballos e proxectos. (láminas, maquetas, 
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descrición  escrita de imaxes, etc.) 

 Observación das solucións aportadas e dos comportamentos ante as diversas propostas e situacións desenvolvidas na aula 

 Orde e limpeza tanto na realización das actividades na aula como na presentación dos traballos. 

 Intervencións en clase para observar o grao de madurez, coñecemento e asimilación de contidos.  

 Interese pola materia por medio da observación, para saber se a metodoloxía  é correcta para crear interese no alumno, 

detectando se éste se perdeu nalgún punto que lle impida seguir  co proceso de aprendizaxe. 

 Revisión dos coñecementos adquiridos con controis ou traballos  (verbais e non verbais) 

 Rexistro diario da asistencia a clase e a puntualidade (programa XADE). 

 Rexistro dos comportamentos disruptivos na aula (asistir sen material, non coidar as instalacións, indisciplina,...) e entrega de 

informe, se fora preciso, ao titor ou xefa de estudos para a súa comunicación ás familias. 

 

Láminas e traballos de clase:  

Realización práctica de láminas preconfiguradas onde se observará a capacidade do alumno para materializar, e xa que logo, comprender e 

asimilar os coñecementos impartidos en cada unidade. O libro de Educación plástica, Visual e Audiovisual da editorial Sandoval, proposto  para 

1º ESO, é básicamente un block de debuxo con láminas preconfiguradas. Trátase de traballos prácticos e teóricos a desenvolver sobre os 

conceptos vistos na aula e que os alumnos deben entregar progresivamente nos prazos sinalados. A presentación de cada lámina realízase na 

aula polo profesorado (traballamos con láminas editadas) ou faise entrega de propostas fotocopiadas realizadas polo Departamento. Cada 

lámina terá un tempo determinado (dependendo da súa dificultade) de realización na aula e unha data de entrega para que o alumnado poida 

rematala en casa, se fora preciso, ou realizala se o alumno estivo ausente.   

Cada lámina ou proposta axustarase na súa realización as dificultades propias de cada alumno xa que baixo unha mesma proposta pódense 

acadar moi distintos niveis de destreza e coñecemento, é por iso polo que o proceso de realización na aula é tan necesario (observado e 

rexistrado polo profesorado); non se trata pois só de facer entrega dos traballos senón de realizalos seguindo as pautas, no tempo e lugar 

establecidos, amosando interese pola pulcritude na presentación e polo desenvolvemento diario na aula das capacidades plásticas. 

 

Cálculo da cualificación parcial:  

Para aprobar deberá cumprir os seguintes requisitos: 

 Ter asistido a clase co material necesario. 

 Ter traballado na aula desenvolvendo os coñecementos e destrezas co esforzo diario. 

 Ter entregados todos e cada un dos traballos estipulados completos e correctamente elaborados. 

 Obter unha cualificación mínima de 5. 

A cualificación de cada avaliación obtense pola media entre as cualificacións obtidas en cada unidade. 

A cualificación de cada unidade obtense pola media das láminas (coa autoavaliación da parte posterior incluída).  

Cualificación positiva: nota mínima de 5. 

Ponderación e redondeo: a nota media con 7 décimas ou mais será computada á alza (4,7 = 5, 4,6= 4)  

 

Avaliación final  

Para aprobar deberá cumprir os seguintes requisitos: 

 Ter asistido a clase co material necesario. 

 Ter traballado na aula desenvolvendo os coñecementos e destrezas co esforzo diario. 

 Ter entregados todos e cada un dos traballos estipulados completos e correctamente elaborados. 

 Obter unha cualificación mínima de 5. 

Cálculo da cualificación final:  

A cualificación final obtense  pola media da cualificación obtida entre os tres bloques de coñecementos. 

 A cualificación de cada Bloque obtense pola media entre as unidades que o compoñen. 
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 A cualificación de cada unidade obtense pola media das láminas (coa autoavaliaciónda parte posterior incluída).  

 

Avaliación extraordinaria  

Na convocatoria extraordinaria o alumnado ten a obrigatoriedade de entregar os traballos non realizados durante o curso, correctamente 

realizados e presentados, motivo polo que deberá presentar os traballos non realizados. O profesorado deberá gardar os traballos entregados 

durante o curso polo alumno. Deberá ademais presentarse e realizar un exame onde demostre a “autoría” dos traballos (“manus”) e que ten os 

coñecementos mínimos da materia. 

Criterios de promoción: 

Para aprobar deberá cumprir os seguintes requisitos: 

 Ter entregados todos e cada un dos traballos estipulados completos e correctamente elaborados. 

 Presentarse e realizar o exame. 

 Demostrar no exame a “autoría” dos traballos (“manus”). 

 Obter unha cualificación mínima de 5. 

Cálculo da cualificación  

A cualificación obterase: 

 50% da nota obtida coas láminas (terase en conta as cualificacións de  todas as láminas entregadas tanto durante o curso como en 

setembro para obter unha nova cualificación  por media dos tres bloques de contidos). 

 50% da nota obtida no exame. 

Cualificación positiva: nota mínima de 5. 

Ponderación e redondeo: a nota media con 7 décimas ou mais será computada á alza (4,7 = 5, 4,6= 4)  

 

Avaliación inicial. 

Ao comezo de cada curso da ESO avaliaranse os esquemas de coñecemento e habilidades coas que conta cada alumno, necesarios para a 

aprendizaxe, mediante a realización dunha proba inicial e a interpretación das respostas e comportamentos ante preguntas e situacións 

desenvolvidas na aula. 

 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación de pendentes. 

O alumnado que en anos anteriores promocionou coa Educación plástica suspensa pode atoparse nalgunha destas dúas situacións: 

 Que curse Educación Plástica dun nivel superior (3º ou 4º da ESO). 

 Que non curse Educación Plástica como materia (2º ou 4º ESO). 

Aínda que o seguimento do alumnado pendente é, en último caso, responsabilidade da Xefa do departamento é lóxico que se conte co 

profesorado  que está a impartirlle clase de Educación Plástica, no presente curso, xa que a materia conta con contidos progresivos.  

 

Para adquirir os coñecementos da materia o alumnado debe realizar os exercicios do libro, puidendo adquirir, se o desexa, un novo caderno de 

láminas, xa que se vende por separado. Como temporalización suxerimos o estudo, como mínimo, dunha unidade ao mes. A entrega de 

traballos e a consulta de dúbidas pode realizalas ante a Xefa do Departamento ou, se está cursando Plástica dun nivel superior, ante a 

profesora que lle imparte a materia. 

A avaliación do alumnado pendente será mediante a realización dun exame final, no mes de maio ou setembro, onde o alumno deberá 

demostrar o seu coñecemento da materia.  

O alumnado poderá acodir ao exame cos exercicios realizados durante o presente curso,  xa que se lle permitirá a súa consulta sempre que 

sexan orixinais e teñan os datos do alumno (nome e apelido) manuscritos en tinta indeleble. De ser así, deberá entregar os devanditos 

traballos xunto co exame. 

 

Criterios de promoción: 
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Para aprobar deberá cumprir os seguintes requisitos: 

 Presentarse e realizar o exame extraordinario. 

 Obter unha cualificación positiva no exame. 

Cualificación positiva: nota mínima de 4. 

Ponderación e redondeo: a nota media con 7 décimas ou mais será computada á alza (3,7 = 4, 3,6= 3)  
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8. Medidas de atención á diversidade. 

 

Segundo sexa o caso estableceránse as medidas necesarias para a plena incorporación no grupo do alumnado con necesidades educativas 

especiais, sempre despois dos informes pertinentes do Departamento de Orientación.  

Nestes casos faise precisa unha Avaliación Inicial, onde todo o equipo docente  poida valorar a necesidades do alumnado e coordinarse na 

toma de medidas, baixo a dirección do Departamento de Orientación. 

As medidas a tomar serían as ordinarias e, só no caso de non abondar, tomaríanse medidas extraordinarias. 

 

Medidas ordinarias:   

Nas materias prácticas, o traballo de aula favorece unha metodoloxía integradora, individualizada e correctora, xa que o profesorado guía de 

xeito individual a cada alumnoe alumna . 

Na E.S.O. adoptase unha metodoloxía integradora, individualizada e correctora, que busca apreciar os logros do alumnado tendo en conta o 

nivel do que parte favorecendo a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade. 

Na aula atopámonos cun alumnado que presenta distinción no ritmo de aprendizaxe, excesivamente rápido ou lento, e con diferentes 

habilidades, trátase de motivalo para conseguir captar o seu interese pola materia e, en moitos casos, convencelo de que poden aprender a 

debuxar. Débese adoptar , pois, unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade, para iso vanse a seguir 

unha serie de pautas:  

Adestrar ao alumnado na postura, na habilidade manual e na manipulación dos útiles de debuxo: agarre do lapis e das tesoiras, movementos 

da man, do pulso e do brazo; non dando por supostos coñecementos que a maioría das veces ninguén lles explicou.  

Potenciar as materias como ferramentas expresivas, coa posibilidade de desenvolver a personalidade e a visión do mundo. 

Ao alumnado que teña un ritmo de aprendizaxe rápido proporánselle actividades de ampliación. Partindo dos mesmos contidos que os do resto 

de alumnado, farase unha ampliación dos mesmos dando maior cantidade de datos, detalles, información etc. e coa particularidade de pedir 

unhas aplicacións máis complicadas, ben na realización, ben nas técnicas empregadas. Isto terá como consecuencia que o alumnado máis 

rápidos no proceso de aprendizaxe non se aburra na espera de que o resto dos compañeiros asimilen os contidos e realicen os traballos. 

Naquel alumnado máis lento ou que teña problemas para desenvolver os contidos da materia, tomaranse as seguintes medidas e na orde 

proposta: 

 A primeira medida será facer un seguimento máis exhaustivo do alumno, vixiando máis o seu traballo para comprobar en qué partes ten 

dúbidas, tentando aclararllas con máis explicacións e exemplos e adaptando as propostas e técnicas dos traballos ás súas necesidades. 

Se iso non fose suficiente, proporíanselle, como tarefa en casa, exercicios máis sinxelos, destinados a que o alumno complete as lagoas 

que teña ou que está empezando a ter. 

 A última medida sería facerlle ao alumno unha adaptación curricular non significativa para que poida alcanzar os obxectivos mínimos da 

materia. Esta adaptación dependerá de cales sexan os problemas que detectemos en devandito alumno no transcurso das tarefas diarias 

e de como responda ás anteriores medidas. Nestes casos hai que adecuar os obxectivos, e por conseguinte os contidos e criterios de 

avaliación, ás capacidades do alumno polo que recorrerase ao equipo de orientación do centro para o asesoramento.  

As medidas axustaránse sempre as condicións individuais de cada alumno e alumna. Outras medidas ordinarias poderían ser: 

 

Medidas ordinarias Organizativas 

 Designación na aula dun posto escolar axustado ás condicións do alumno (atención, escoita…) 

 Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula. 

 

Medidas ordinarias  Curriculares 

 Adaptacións metodolóxicas para algún alumno. 

 Adaptación dos tempos: aumento do tempo para realización de tarefas e probas.  
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 Adaptación dos instrumentos de avaliación. 

 Baixar á dificultade do traballo práctico. 

 

Medidas extraordinarias:   

Aplicaranse as medidas que establecen os seguintes protocolos da Xunta de Galicia, aplicándose en cada caso e segundo a situación 

particular do alumnado, sempre despois dos informes pertinentes do Departamento de Orientación. 

 Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome  de  Down e/ou discapacidade intelectual. 

 Protocolo para a atención educativa ao alumnado can discapacidade auditiva. 

 Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativos e sanitarios. 

 Protocolo Tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA)  

 

Faise necesaria unha coordinación do Equipo docente, o profesorado titor e o Orientador, para establecer dun xeito global as necesidades de 

cada alumno e alumna en particular e atendelas desde as diferentes materias.  

Tamén é preciso orientar ao profesorado sobre o xeito de abordar o traballo de aula, aplicando medidas axustadas a cada caso particular. 

Dada a multiplicidade de situacións e os diferentes graos de afeccións, non existe un ámbito xeneralizado de actuacións, senon de adaptación 

á realidade individual do alumno ou alumna. 
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9. Concreción dos elementos transversais 

 

Nunha concepción integral da educación, a Educación moral e cívica son fundamentais para procurar que os alumnos adquiran 

comportamentos responsables na sociedade, cun respecto ás ideas e as crenzas dos demais, e especialmente no seu futuro desenvolvemento 

profesional. 

O carácter integral do currículo implica tamén a necesidade de incluír nas diferentes áreas elementos educativos imprescindibles para a 

formación dos cidadáns. Os ensinos transversais non están limitados a ningunha materia concreta, senón que afecta aos diferentes ámbitos da 

vida.  

 

Educación moral 

Entender como prioritario o cumprimento individual das normas estatais e autonómicas  como xeito de respectar e protexer  á sociedade e a 

democracia.  Moi necesario neste momento de pandemia e crise económica, onde a responsabilidade individual é o único xeito de protección 

da colectividade. 

Manifestar una visión crítica, construtiva e aberta as novas ideas artísticas, técnicas e visuais, na resolución de problemas. 

Interpretar o coñecemento plástico e visual como material ao servizo da sociedade.  

Apreciar, respectar e axudar á conservación das diversas manifestacións culturais e artísticas e do noso patrimonio artístico: sensibilización a 

través dunha actitude crítica e reflexiva. 

Respecto polas persoas e as súas creacións.  

Respecto e aprecio por outras culturas e outros modos de expresión distintos do propio.  

Desenvolvemento da capacidade de análise crítico das imaxes grafico-plásticas, a partires de representacións figurativas e abstractas 

realizadas por diversos artistas destacados da Historia da Arte. 

 

Educación para a paz 

Desinhibición mediante a participación nas actividades do grupo, con aportacións persoais e con actitude favorable cara a exposición na aula 

dos propios traballos.  

Respectar e apreciar outros modos de expresión visuais e plásticos, distintos do propio e dos modos predominantes do entorno, superando 

estereotipos e convencionalismos, mantendo una actitude aberta e receptiva que permita aceptar con espontaneidade os diferentes modos de 

creación artística. 

Apreciar a linguaxe plástica como medio de expresión e comunicación das diversas comunidades. 

Mostrar unha actitude flexible e aberta ante as opinións dos demais, no desenvolvemento do traballo en equipo ou no momento de resolver un 

problema na aula. 

Análise de imaxes que presenten situacións sociais inxustas. 

Entender o feísmo como agresión potencial á sensibilidade allea. 

 

Educación para a saúde 

Coñecer as medidas hixiénico-sanitarias, tanto individuais como colectivas, para facer fronte á pandemia da COVID. 

Coñecer  e apreciar a importancia que ten no noso sistema inmunitario os hábitos saúdables como son un bó descanso (horas de soño), unha 

alimentación equilibrada (importancia do desayuno) e o uso dunha indumentaria acorde coa climatoloxía.  

Apreciar o feito de que protexer a nosa saúde é necesario para protexer a saúde pública, entendendo o risco que supón para os demais as 

nosas imprudencias e falta de coidado. 

Saber manter unha postura correcta e segura para o trazado de liñas e para a correcta manipulación das ferramentas. 

Saber manipular de xeito seguro produtos e materiais que poden supor un risco e adoptar as medidas de hixiene e seguridade necesarias. 

Apreciar a importancia de traballar en calquera ámbito de xeito ordenado, pulcro e preciso favorecendo a estabilidade emocional e psíquica. 

Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como un medio de expresión e comunicación que contribúe a superar inhibicións e, polo 
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tanto, axuda ao benestar persoal. 

 

Educación ambiental e para o consumo 

Traballar e manter a limpeza da aula sen xerar mais lixo do estritamente necesario. 

Aprezar o desenvolvemento sostible facendo un gasto responsable de auga e luz na aula. 

Aprezar o desenvolvemento sostible mediante o uso en plástica de materiais reciclados. 

Apreciar a beleza da nosa contorna e saber interactuar con ela desprezando o feismo. 

Aprender a conservar e valorar na súa xusta medida os bens persoais e alleos como é o caso dos instrumentos específicos da materia. 

Comprender a linguaxe publicitaria, mantendo unha actitude crítica ante a publicidade en prol dun consumo responsable. 

Valorar os produtos de consumo con obxectividade e saber adquirilos e consumilos de forma racional e equilibrada, tendo isto en conta á hora 

de seleccionar as actividades e os materiais para realizalas. 

Descubrir, aprezar e valorar a importancia da natureza e o medio ambiente, e colaborar na súa conservación mediante accións de reciclaxe e 

de consumo racional.  

 

Educación para a igualdade entre sexos 

Educación para a igualdade entre sexos 

Usar unha linguaxe non sexista. 

Reparto de tarefas non sexista. 

Recoñecer na publicidade e na produción de imaxes o uso de estereotipos e ter unha actitude crítica ante eles. 

Interesarse por coñecer, respectar e valorar a opinión e o traballo dos demais, independentemente da súa aparencia, sexo ou identidade 

sexual. 

Colaborar con todas as persoas independentemente da súa condición. 

Mostrar unha actitude crítica ante situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación. 
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10. Actividades complementarias e extraescolares programadas polo Departamento de Debuxo. 

 

O presente curso haberá que adaptar as actividades ás medidas sanitarias fomentando a información “en liña”.  

O grande traballo de adaptación das materias e das metodoloxías á nova realidade, impidenos saber qué vamos a realizar e qué ofertas vai  

haber para a realización de actividades.  

As medidas de distanciamento social e as ratios para agrupación de persoas non favorecen a realización de actividades tanto no interior como 

o exterior do Instituto. 

O mero feito de non saber se imos estar confinados e dado que as nosas materias precisan de presencialidade para desenvolver as destrezas 

e coñocementos prácticos, fai que non esteamos dispostos a que se usen as nosas horas de taller, en actividades doutros departamentos. 

 A maioría de actividades que levamos desenvolvendo: Master Class de Ilustración, Curso de iniciación á Pintura, Muralismo e Charla- 

Coloquio de estudos superiores artísticos  faciamolas en colaboración coa Concellería de Educación e o Departamento de Mocidade do Ilmo 

Concello de Santiago. Pero algunhas xa non puideron ser desenvolvidas o curso pasado, pese a ter todo o traballo feito, e entendemos que 

non van ser posibles neste. 

As outras actividades como son as exposicións de traballos do noso alumnado tanto nas instalacións do Instituto como nas de diversas 

institucións non poden realizarse físicamente polas medidas hixiénicas derivadas da pandemia. 

Así pois, polo momento non temos propostas para realización de actividades no presente curso, en espera de ver a oferta cultural de que se 

dispoña. Semella que o xeito mais adecuado para a súa realización serían de xeito virtual:  

 

Conferencias:  

 Realización de Videoconferencias e debates “en liña”. 

 Videos explicativos. 

 Presentacións power-point. 

 

Visitas culturais: 

 Visitas virtual a exposicións ou museos. 

 

Exposicións do noso alumnado:  

 Usar métodos infográficos e páxinas web. 

 Establecer  presentacións en  bucle en dispositivos (pantallas, reproductores) na biblioteca ou espazos comúns. 
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11. Avaliación  do proceso do ensino e a práctica docente. 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 
Indicadores de logro do proceso de ensino 

Apenas Suficiente 
Na 

maioría 
En alto 

grao 

O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado      

Conseguise crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     

Conseguise motivar ao alumnado con propostas atraíntes     

Conseguiuse  mellorar as destrezas manuais propias da arte plástica     

Conseguiuse a participación activa do alumnado     

Conseguise provocar  no alumnado  a valoración da Estética dos traballos     

Conseguise o coñecemento das diferentes técnicas     

Conseguise xerar a autocrítica e a autonomía fronte as propias produccións     

Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

 

Indicadores de logro da práctica docente  

 
Indicadores de logro da práctica docente  Sempre A cotío 

As 
veces 

Nunca 

Fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

Ofrécense as explicacións individualizadas que precisa o alumnado.     

Consíguese un clima de aula que favorece o traballo     

A dinámica do grupo foi a adecuada favorecendo unha actitude proactiva..     

Hai un control e rexistro efectivo das faltas de asistencia     

Hai un control e rexistro efectivo das faltas de puntualidade     

Elabóranse probas e tarefas  adaptadas ás necesidades do alumnado.     

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas.     

Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

Préstase atención aos elementos transversais.     

Coméntanse co alumnado as corrección das tarefas      

Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas e traballos.     

Atendese con prontitude as consultas das familias     
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12. Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas. 

 

No presente curso variouse de manera case total a Programación de Debuxo, adaptándoa aos puntos establecidos na lei e ás especificacións 

establecidas pola Inspección da programación anterior. O cambio é en profundidade, trátase dun novo documento cun deseño moi diferente e 

con decisións tomadas en abstracto, xa que o curso pasado non as puidemos valorar coa práctica debido o confinamento. Tamén son 

abstractas as decisión sobre algúns instrumentos de avaliación, dado que a maioría do profesorado estase aínda a formar no uso da Aula 

Virtual e Moddle e non pode establecer procedementos que aínda non aplicou de xeito práctico. 

 A revisión da programación didáctica debe ser realizada polo profesor da materia durante o curso, axustando  á práctica docente as decisións 

teóricas tomadas con antelación de xeito abstracto, facendo que cada vez se axuste mais  á realidade e non sexa un mero  documento 

burocrático. Terase en conta: 

 Desenvolvemento mensual da programación nas clases. 

 Adecuación da programación ás necesidades reais. 

 O profesorado conta co documento da Programación da súa materia, onde debería ir introducindo as modificacións pertinentes en canto a 

temporalización, instrumentos de avaliación etc de tal xeito que as reflexións do presente curso vaian mellorando e adaptando a Programación 

do vindeiro curso. 

As conclusións e valoracións plasmaranse na Memoria final xunto á valoración dos resultados obtidos, logros acadados e as dificultades 

atopadas, e teranse en conta á hora de realizar a programación do vindeiro curso. 

Entre os aspectos a ter en conta nesta avaliación, analizaranse fundamentalmente: 

 

Indicadores 

Revisión das programacións didácticas. ¿Realizaronse as modificacóns no documento?  

 
Adecuación da secuenciación e da temporalización  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación do grao mínimo de consecución para cada 
estándar. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Vinculación de cada estándar a instrumentos de 
avaliación. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación da metodoloxía 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación da avaliación inicial e as consecuencias da 
proba. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 
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Adecuación do procedemento de acreditación de 
coñecementos previos  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación das pautas xerais establecidas para a 
avaliación continua 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
final.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
extraordinaria.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación e 
seguimento de materias pendentes.  

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Adecuación das medidas específicas de atención ao 
alumnado con NEAE. 

□  Es correcta 

□  Precisa algún axuste 

□  Precisa cambios significativas 

□ Sí 
 
□ No 

 
Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares previstas. 

□  Mínimo 

□  Suficiente 

□  Necesita mejorar 

□ Sí 
 
□ No 

 
Grao de integración das TIC no desenvolvemento da 
materia. 

□  Mínimo 

□  Suficiente 

□  Necesita mejorar 

□ Sí 
 
□ No 

.  
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13. Marco Lexislativo. 

 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 

da calidade educativa (LOMCE). 

 

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato 

(BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG do 29).  

 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 

docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

 

Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

 

Instrucións  do  30  de  xullo  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e Innovación  Educativa,   en  relación  ás  

medidas  educativas  que  se  deben  adoptar  no  curso académico  2020/2021,  nos  centros  docentes  da  Comunidade  Autónoma  de  

Galicia  nos  que se  imparten  as  ensinanzas  da  educación  infantil,  da  educación  primaria,  da  educación secundaria  obrigatoria  e  do  

bacharelato. 
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