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1.  Introdución e contextualización. 

 

Introdución  

Esta materia pretende iniciar os/as estudantes na elaboración das súas propias imaxes e dos seus propios produtos audiovisuais, de natureza 

tanto estática (como a fotografía) como dinámica (como o vídeo). Para isto cómpre que o alumnado estea en situación de analizar, relacionar e 

comprender os elementos que forman parte da cultura audiovisual do noso tempo. 

A cantidade de información que circula na actualidade, construída a partir de elementos técnicos audiovisuais (fotografía, cine, vídeo, televisión 

e mesmo radio) é dunha importancia e dunha magnitude dunhas dimensións que nunca se deron na historia da humanidade. A sociedade 

moderna ten como un dos seus sinais de identidade a presenza de imaxes dixitais en practicamente calquera actividade que desenvolva. 

Desde as orixes da humanidade, no paleolítico, a evolución social dos pobos tivo a súa plasmación gráfica, en representacións icónicas ao longo 

do tempo, na que se reflicte o ámbito en que viven, utilizando para iso variadas ferramentas ao longo do tempo (nomeadamente o debuxo, a 

escultura e a pintura). A aparición da fotografía e o cine no século XIX trouxo un novo xeito de reflectir a realidade, baseado na impresión da 

imaxe nunha película. Unha das novidades do novo produto foi que a imaxe obtida gozou desde a súa orixe de percepción por parte da sociedade 

de imaxe verosímil e sen manipular, é dicir, de reflexo certo do real que alí se reflectía. Xunto a isto, a posibilidade de reprodución, practicamente 

ilimitada, destes elementos permitiu o acceso a esta información á maioría da sociedade, preferentemente occidental, abranguendo, 

probablemente por primeira vez na historia, todas as capas sociais. Desde entón, a sociedade viviu unha nova relación de comunicación entre 

os seus elementos, baseada dun modo crecente en medios audiovisuais. A historia do século XX non se pode concibir sen o uso da imaxe e o 

son como ferramentas de datación e avaliación dos feitos acontecidos; analizar calquera fito histórico e non recorrer a algún tipo de imaxe 

fotográfica ou cinematográfica asociada é unha tarefa difícil de concibir na mentalidade actual. 

O século XXI presenta na súa cabeceira unha nova revolución social nas comunicacións: a era dixital e internet. Estes dous elementos están a 

supor un cambio tal nos comportamentos sociais que custa aventurar cara a onde camiñan as novas xeracións nacidas dentro deste sistema de 

información e intercambio de datos. Por primeira vez na historia practicamente todo o mundo, en todos os países, ten ferramentas de recepción 

e envío de información no instante, información que se constrúe coas ferramentas que esta materia trata de analizar para facilitar a aprendizaxe. 

Unha circunstancia recente xurdida das novas plataformas dixitais é a posibilidade de publicar na rede produtos construídos con moi poucos 

medios técnicos e á marxe da industria dedicada á produción dixital. Estas producións individuais poden ser vistas e/ou escoitadas por millóns 

de persoas. Por vez primeira na historia, os/as creativos/as poden alcanzar o recoñecemento da súa obra sen pasar polo filtro da industria 

audiovisual. Este apoio inicial serve como indicativo de calidade para unha posterior integración de novos/as creadores/as dentro da industria 

audiovisual. Por outra banda, a facilidade de exposición do material ("subir á rede") non supón un aumento da calidade do creado; moi ao 

contrario, a realidade indícanos que a posibilidade ilimitada de xerar fotos, vídeos, blogs e páxinas web sen a axuda do criterio razoado da 

industria está a inundar o mercado audiovisual de produtos de calidade moi deficiente. Resulta pertinente, xa que logo, que os alumnos e as 

alumnas entendan a importancia do proceso creativo e a súa relación inescusable coa industria que se encarga de xestionalo. 

Outra das novidades que presenta o mundo dixital actual, que o diferenza das súas orixes (sistemas analóxicos), é a posibilidade de xeración de 

imaxes artificiais ou alteradas dun modo dificilmente distinguible da imaxe obtida por pura impresión da realidade. Os modernos sistemas dixitais 

de edición permiten crear ou modificar a realidade da imaxe cunha calidade dificilmente distinguible da simple plasmación da realidade nun 

fotograma de celuloide. 

Por tanto, faise necesario e pertinente facilitarlle ao alumnado ferramentas técnicas e educativas que lle axuden a xestionar a marea de datos, 

información, imaxes, sons e posibilidades creativas que diariamente recibe en case todos os ámbitos nos que se desenvolve a súa vida. A 

intensidade e a efectividade que conseguen as creacións plásticas realizadas en soporte dixital son, indubidablemente, dunha forza 

impresionante, posto que combinan sabia ou atinadamente imaxes, música e mensaxes sonoras. 

Trátase, daquela, de que o alumnado comprenda e analice a cultura audiovisual da sociedade na que vive e os medios de produción utilizados 

para xerala; deste xeito, poderá ser quen de desenvolver un sentido crítico e persoal, para ordenar a información recibida e temperar a intensidade 

da potencia icónica que o mundo audiovisual xera. 

A adquisición de competencias para a análise dos elementos expresivos e técnicos, e a dotación de conciencia crítica, debe servir para crear 

unha cidadanía máis responsable, crítica e participativa. 
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Esta materia ten un carácter propedéutico necesario e básico para o seu desenvolvemento en etapas posteriores, xa sexa en estudos 

universitarios de comunicación audiovisual e publicidade, belas artes, etc., ou xa nos de formación profesional de imaxe e son e nas ensinanzas 

artísticas. 

Neste sentido, o ensino desta materia estrutúrase en dous camiños paralelos e complementarios. O primeiro deles é a análise dos produtos que 

se presentan por medios dixitais: aprender a ver, a escoitar, a discernir o que se di, como se di e por que se lle presenta ao/á espectador/a dun 

xeito determinado. O segundo é a creación por parte do alumnado de produtos audiovisuais; aprender o proceso creativo dos produtos 

audiovisuais é, probablemente, unha das mellores ferramentas para o desenvolvemento persoal e humano, que lles podemos facilitar aos 

alumnos e ás alumnas para a comprensión dos contidos que reciben por medios dixitais. 

Estas dúas vías son, por tanto, imprescindibles e complementarias na formación; cada unha axuda a outra para camiñar xuntas no obxectivo de 

formar o alumnado nunha materia tan apaixonante como é a creación audiovisual. 

O alumnado necesitará saber ler os produtos audiovisuais para comprender a súa mensaxe e, de xeito complementario, empezar a xerar produtos 

dixitais, co fin de se comunicar e coñecer mellor a realidade da cultura audiovisual. 

Cultura Audiovisual desenvólvese durante dous cursos académicos, co criterio organizador de afianzar no primeiro curso de bacharelato as 

habilidades e os coñecementos necesarios para o seu desenvolvemento, e a súa aplicación técnica no segundo curso. 

 

 No segundo curso analizaráse a importancia da función expresiva da imaxe, o son e a música no proceso de creación de audiovisuais e, así 

mesmo, comprenderá a organización da produción de audiovisuais e as características dos novos medios e das mensaxes publicitarias, co fin 

de valorar e realizar produtos audiovisuais sinxelos. 

 

 

Contextualización.  

O alumnado de 2º do Bacharelato de Fundamentos da Arte é de tres tipoloxías:  

● Alumnado que cursou  as materias específicas de Artes plásticas (Debuxo Artístico e Volume) e, polo tanto, entende desde a práctica 

o mundo da expresión plástica. 

● Alumnado que non cursou estas materias e descoñece a práctica das expresións plásticas.  

● Alumnado que non cursou Fundamentos da Arte I por ter realizado un cambio de modalidade e polo tanto non posúe os coñecementos 

de base.  

O nivel socio-cultural é  moi variado, e incluso a súa situación domiciliaria é moi variopinta: fronte a rapaces que viven en Santiago ou na súa 

contorna hai 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.  

As principais dificultades coas que nos atopamos son: 

● Falta de constancia no proceso de aprendizaxe por non levar ao día o estudo e o traballo, repasando os contidos impartidos, 

reconstruíndo os apuntes e ampliándoós buscando información tanto verbal como visual. 

● Falta de continuidade por faltas de asistencia ou falta de puntualidade.  

● Falta de concentración e de racionalización do traballo, non saber traballar con autonomía, aplicando os coñecementos adquiridos a 

novas propostas, o que tradúcese en pouca capacidade de Análise e Síntese e pouca cultura visual.  

● Falta de  Vocabulario e de Expresión verbal: dificultades para expresar por escrito ideas ou describir elementos visuais, posuir un  

vocabulario pobre con adxetivacións moi limitadas por xeneralización,  descoñecemento de terminoloxía específica ou non saber cando 

aplicala, cometer faltas de ortografía; en xeral nótase pouca fluidez á hora de escribir. Nótase tamén falta de lectura.    

 

Contextualización.  

O alumnado de 2º do Bacharelato de Fundamentos da Arte é de tres tipoloxías:  

● Alumnado que cursou  as materias específicas de Artes plásticas (Debuxo Artístico e Volume) e, polo tanto, entende desde a práctica 

o mundo da expresión plástica. 
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● Alumnado que non cursou estas materias e descoñece a práctica das expresións plásticas.  

● Alumnado que non cursou Fundamentos da Arte I por ter realizado un cambio de modalidade e polo tanto non posúe os coñecementos 

de base.  

O nivel socio-cultural é  moi variado, e incluso a súa situación domiciliaria é moi variopinta: fronte a rapaces que viven en Santiago ou na súa 

contorna hai 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.  

As principais dificultades coas que nos atopamos son: 

● Falta de constancia no proceso de aprendizaxe por non levar ao día o estudo e o traballo, repasando os contidos impartidos, 

reconstruíndo os apuntes e ampliándoós buscando información tanto verbal como visual. 

● Falta de continuidade por faltas de asistencia ou falta de puntualidade.  

● Falta de concentración e de racionalización do traballo, non saber traballar con autonomía, aplicando os coñecementos adquiridos a 

novas propostas, o que tradúcese en pouca capacidade de Análise e Síntese e pouca cultura visual.  

● Falta de  Vocabulario e de Expresión verbal: dificultades para expresar por escrito ideas ou describir elementos visuais, posuir un  

vocabulario pobre con adxetivacións moi limitadas por xeneralización,  descoñecemento de terminoloxía específica ou non saber cando 

aplicala, cometer faltas de ortografía; en xeral nótase pouca fluidez á hora de escribir. Nótase tamén falta de lectura.    

 

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. 

● 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.  

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

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 
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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  

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 3 4 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) 
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● Dna.  Eva Rieiro Gerpe (6) 

4 Materias específicas 12 Grupos - 39 horas  

Total Bacharelato 31  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.  

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 
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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 

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.  

Ademais estamos a impartir clase en 2º bacharelato de Artes a alumnado con cambio de modalidade que non ten o nivel por non ter cursado 1º 

de Artes. Para este alumnado temos dous modos de actuación:  

● Alumnado que está a repetir 2º e cambia de modalidade e ten materias de 2º xa superadas: asistencia cos grupos de 1º Artes a aquelas 

clases  que se axuste ao seu horario eiInclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de exames e traballos 

conxuntamente con eles.  
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● Alumnado que promociona a  2º e cambia de modalidade: sempre que sexa posible establécese 1 hora para atención nas materias de 

1º que teñen que cursar ao non poder asistir ás clases. Inclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de 

exames e traballos conxuntamente con eles.  

● Alumnado que ao promocionar  matriculase en materias de segundo sen ter cursado as materias “chave” de primeiro:  sempre que 

sexa posible establécese 1 hora para atención nas materias de 1º que teñen que cursar ao non poder asistir ás clases de 1º por coincidir 

con materias de 2º de bacharelato. Inclusión na Aula Virtual da materia para alumnado de 1º e realización de exames e traballos 

conxuntamente con eles.  

Asistimos tamén a problemas de “absentismo familiar” con unha conducta de permisividade ante o absentismo e mostrar despreocupación por 

hábitos saudables como son as horas de soño e unha correcta alimentación:  

● Hay despreocupación polo cumprimento dos horarios do Centro con falta de puntualidade nas entradas, e incumprimento da obriga de 

asistencia ao centro, dado o nivel de faltas de asistencia permitidas (viaxes e ausencias continuas con permiso da familia). 

● Despreocupación pola “asistencia proactiva”, sobre todo no que atinxe ao material específico, que soen “esquencer” en casa, xa que 

non preparan as súas mochilas. 

● Moitos dos alumnos veñen sen almorzar, o que produce mareos a cotío e impide a adquisición de coñecementos (a maioría explica 

que son eles non queren almorzar, é dicir que non é por necesidades económicas).  

● Tamén dúrmense nas aulas, por un descanso inadecuado (deitanse tarde, a maioría por un “abuso” das novas tecnoloxía).  

● Por último, asisten cunha vestimenta non acorde coa climatoloxía, pendentes da moda, non da temperatura exterior.   

Este é un problema xeralizado e foi comentado nas avaliacións, informados os titores o orientador e a Dirección para tomar medidas como 

Centro. No novo escenario producido pola pandemia estas condutas resultan inadmisibes, e precisan da implicación de titores, Xefatura de 

estudos, profesorado e familias para erradicalas. 
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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. 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CCL 

C 

C 

L 

CA2B1.5.1. Analiza o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros (voz, efectos e música) empregados nunha produción radiofónica ou na banda sonora 

dunha produción audiovisual. 

CA2B1.7.1. Analiza a composición musical de bandas sonoras en España, e valora a calidade da construción musical realizada. 

CA2B1.9.1. Explica as características principais da narrativa visual do cine mudo, facendo referencia a escenas emblemáticas da historia deste cine. 

CA2B1.10.1. Comenta as diferenzas narrativas entre a comedia de chiste visual e sonoro. 

CA2B1.11.1. Analiza a composición visual nas comedias corais e explica a complexidade técnica da súa resolución narrativa. 

CA2B2.2.3. Compara as características fundamentais das persoas destinatarias da programación de emisións de radio e televisión. 

CA2B3.1.1. Analiza producións radiofónicas e televisivas identificando as características dos xéneros e distinguindo os estereotipos máis comúns presentes nos produtos 

audiovisuais. 

CA2B3.4.2. Analiza a estrutura dos principais xéneros radiofónicos e establece as súas diferenzas principais: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicais e 

sonoros, etc. 

CA2B3.6.1. Comenta a importancia dos programas informativos de radio e televisión, e a súa transcendencia social. 

CA2B3.6.2. Compara a mesma noticia relatada segundo diferentes medios de comunicación e establece conclusións. 

CA2B4.1.1. Recoñece as funcións da publicidade, diferenciando os elementos informativos dos relacionados coa emotividade, a sedución e a fascinación. 

CA2B4.1.3. Xustifica a composición comunicativa e a estrutura de anuncios e mensaxes publicitarias en relación da consecución dos seus obxectivos. 

CA2B5.2.2. Recoñece expresivamente e narrativamente un filme, e valora as súas solucións técnicas na creación da mensaxe. 

CA2B5.2.3. Analiza expresivamente e narrativamente un programa de televisión, e valora as súas solucións comunicativas e o público ao que 

vai dirixido. 

 

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. 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CMCCT 

C 

M 

C 

C 

T 

CA2B1.1.1. Explica as características físicas do son, e o proceso de creación e difusión. 

CA2B1.2.1. Realiza gravacións de son con aparellos sinxelos e valora os resultados obtidos. 

CA2B1.8.1. Recoñece as diferenzas entre a realidade e a representación que nos ofrecen os medios sonoros. 

CA2B1.8.2. Identifica as funcións e as necesidades dos sistemas técnicos empregados na integración de imaxe e son nun audiovisual ou en novos medios. 

CA2B1.11.1. Analiza a composición visual nas comedias corais e explica a complexidade técnica da súa resolución narrativa. 

CA2B3.5.1. Valora a participación dos estudos de audiencias na programación dos programas de radio e televisión. 

 

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. 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CD 

C 

D 

CA2B1.2.1. Realiza gravacións de son con aparellos sinxelos e valora os resultados obtidos. 

CA2B1.3.1. Realiza edición dixital, convertendo pezas musicais dun sistema de son a outro (mono-estéreo, PCM wav, aiff-mp3) e avalía os resultados (tamaño, calidade, 
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destino final, etc.). 

CA2B1.4.1. Constrúe pezas audiovisuais combinando imaxe e son, que integren voz en off, pezas musicais e efectos na narración visual. 

CA2B1.5.2. Observa produtos audiovisuais e valora as funcións comunicativas e estéticas da integración de imaxe e son. 

CA2B2.2.2. Recoñece as funcións dos equipos técnicos humanos que interveñen nas producións audiovisuais e nos multimedia. 

CA2B.2.3.1. Describe a posprodución, a finalidade e as técnicas aplicadas á creación audiovisual. 

CA2B3.3.1. Comenta as principais características da retransmisión radiofónica e a evolución desde o seu inicio ata os sistemas dixitais actuais. 

CA2B3.6.3. Valora a influencia dos medios de comunicación a través da rede. 

CA2B5.2.1. Compara os contidos comunicativos audiovisuais que se achan en internet e valora a adecuación dos emisores e as súas repercusións. 

CA2B5.2.4. Elabora unha pequena produción audiovisual, aplicando solucións expresivas segundo o xénero e o formato seleccionado. 

 

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. 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CAA 

C 

A 

A 

CA2B1.2.1. Realiza gravacións de son con aparellos sinxelos e valora os resultados obtidos. 

CA2B1.6.1. Relaciona a banda sonora de películas emblemáticas e a súa importancia na calidade do conxunto total da obra fílmica realizada. 

CA2B2.2.2. Recoñece as funcións dos equipos técnicos humanos que interveñen nas producións audiovisuais e nos multimedia. 

CA2B2.2.3. Compara as características fundamentais das persoas destinatarias da programación de emisións de radio e televisión. 

CA2B.2.3.1. Describe a posprodución, a finalidade e as técnicas aplicadas á creación audiovisual. 

CA2.B2.4.1. Analiza a evolución dos efectos no cine. 

CA2B3.1.1. Analiza producións radiofónicas e televisivas identificando as características dos xéneros e distinguindo os estereotipos máis comúns presentes nos produtos 

audiovisuais. 

CA2B3.3.1. Comenta as principais características da retransmisión radiofónica e a evolución desde o seu inicio ata os sistemas dixitais actuais. 

CA2B4.2.2. Difire as vantaxes e os inconvenientes de cada recurso. 

CA2B4.4.1. Analiza a relación entre o deporte e o patrocinio comercial ou a publicidade. 

CA2B5.2.3. Analiza expresivamente e narrativamente un programa de televisión, e valora as súas solucións comunicativas e o público ao que 

vai dirixido. 

 

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. 

 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CSC 

C 

S 

C 

CA2B2.2.1. Relaciona a evolución histórica da produción audiovisual e da radiodifusión coas necesidades e as características dos produtos demandados pola sociedade. 

CA2B2.2.3. Compara as características fundamentais das persoas destinatarias da programación de emisións de radio e televisión. 

CA2B2.4.2. Valora a necesidade da audiodescrición e da subtitulación de produtos audiovisuais e multimedia. 

CA2B3.5.1. Valora a participación dos estudos de audiencias na programación dos programas de radio e televisión. 

CA2B3.6.1. Comenta a importancia dos programas informativos de radio e televisión, e a súa transcendencia social. 

CA2B3.6.3. Valora a influencia dos medios de comunicación a través da rede. 

CA2B4.2.1. Analiza recursos utilizados para inserir publicidade nos programas (anuncio, patrocinio, publicidade encuberta, etc.). 

CA2B4.3.1. Recoñece e explica razoadamente a presenza da publicidade e do patrocinio na imaxe social dos actores e as actrices, e a súa transcendencia social. 

CA2B5.2.1. Compara os contidos comunicativos audiovisuais que se achan en internet e valora a adecuación dos emisores e as súas repercusións 

CA2B5.2.3. Analiza expresivamente e narrativamente un programa de televisión, e valora as súas solucións comunicativas e o público ao que 

vai dirixido. 
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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. 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CSIEE 

C 

S 

I 

E 

E 

CA2B1.4.1. Constrúe pezas audiovisuais combinando imaxe e son, que integren voz en off, pezas musicais e efectos na narración visual. 

CA2B1.5.1. Analiza o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros (voz, efectos e música) empregados nunha produción radiofónica ou na banda sonora 

dunha produción audiovisual. 

CA2B1.8.2. Identifica as funcións e as necesidades dos sistemas técnicos empregados na integración de imaxe e son nun audiovisual ou en novos medios. 

CA2B2.4.2. Valora a necesidade da audiodescrición e da subtitulación de produtos audiovisuais e multimedia. 

CA2B3.6.2. Compara a mesma noticia relatada segundo diferentes medios de comunicación e establece conclusións. 

CA2B4.1.2. Analiza imaxes publicitarias relacionando a súa composición e a súa estrutura coa consecución dos seus obxectivos. 

CA2B4.1.3. Xustifica a composición comunicativa e a estrutura de anuncios e mensaxes publicitarias en relación da consecución dos seus obxectivos. 

CA2B4.2.2. Difire as vantaxes e os inconvenientes de cada recurso 

CA2B5.2.2. Recoñece expresivamente e narrativamente un filme, e valora as súas solucións técnicas na creación da mensaxe. 

 

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. 

 Estándares de aprendizaxe que forman parte do perfíl competencial CCEC 

C 

C 

E 

C 

CA2B1.5.2. Observa produtos audiovisuais e valora as funcións comunicativas e estéticas da integración de imaxe e son. 

CA2B1.7.1. Analiza a composición musical de bandas sonoras en España, e valora a calidade da construción musical realizada. 

CA2B1.9.1. Explica as características principais da narrativa visual do cine mudo, facendo referencia a escenas emblemáticas da historia deste cine. 

CA2B2.1.1. Analiza a visión do mundo do cine en películas representativas. 

CA2.B2.4.1. Analiza a evolución dos efectos no cine. 

CA2B.3.2.1. Analiza pezas emblemáticas dos/das principais realizadores/as de televisión en España e comenta a calidade do produto realizado. 

CA2B3.4.1. Identifica as características principais dos xéneros radiofónicos. 

CA2B3.4.2. Analiza a estrutura dos principais xéneros radiofónicos e establece as súas diferenzas principais: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicais e 

sonoros, etc. 

CA2B4.3.1. Recoñece e explica razoadamente a presenza da publicidade e do patrocinio na imaxe social dos actores e as actrices, e a súa transcendencia social. 

CA2B5.1.1. Analiza producións multimedia e de novos medios, e xustifica as solucións comunicativas empregadas 
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3. Obxectivos para o curso. 

 

Obxectivos xerais do Bacharelato 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 

quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio 

de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente 

e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia 

ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

 

Obxectivos propios da materia: 

 

1-Comprender o léxico propio do mundo da imaxe e expresarse verbalmente mediante o mesmo, manexando os seus conceptos para ser preciso 

ou trasladar unha actividade da teoría á práctica. 

2- Analizar criticamente as mensaxes visuais, propios ou alleos sabendo extraer dos mesmos os elementos estruturais técnicos, artísticos, 

teóricos e prácticos. 

3- Analizar as diferentes mensaxes visuais para facilitar a integración dos coñecementos propios nelas, co fin de consolidar un modo ou un 

sistema persoal de expresión e de comunicación. 

4-Expresarse e comunicarse, utilizando os elementos conceptuais e técnicos dos medios audiovisuais mais adecuados para xerar unha mensaxe 

propia. 

5-Expresarse e comunicarse, utilizando os elementos conceptuais e técnicos dos medios audiovisuais mais adecuados para xerar unha mensaxe 

propia. 
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6-Interesarse na adquisición dunha visión multidisciplinar no momento de producir, emitir e captar unha mensaxe visual. 

7-Crear mensaxes visuais e audiovisuais manipulando as imaxes e os sons cos medios ao seu alcance. 

8-Crear mensaxes audiovisuais dentro dos medios actuais de comunicación. 

9-Discernir e valorar a importancia que cumpren os medios audiovisuais no campo da comunicación e nas manifestacións artísticas da sociedade 

actual. 
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4. Secuenciación de Contidos.  

 

Correspondencia  dos obxectivos (O), os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias básicas (CC). 

Temporalización y secuenciación (Sesión) 

Grao de consecución e Mínimos (Grao) 

Procedementos e instrumentos de avaliación (Instr). 

● OA: Observación Aula. 

● P: Portfolio 

● PE: Proba Escrita 

● PO: Proba Oral 

● R: Rúbrica. 

● TG: Traballo en Grupo 

 

Primera avaliación 

 Temporalización: Mes      

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesio
n 

Grao Instr CC 

 Bloque 1. Integración de son e imaxe na creación de audiovisuais e novos medios     

d 
g 
i 

B1.1. Función expresiva do son: 
características técnicas. 

B1.1. Analizar as características 
técnicas do son, como a lonxitude e 
a frecuencia de onda, e o timbre. 

CA2B1.1.1. Explica as características físicas do son, e o 
proceso de creación e difusión. 

2 (Set) 5% PO,PE, 
OA, P 

CMCC
T 

d 
g 
i 
m 

B1.2. Gravación do son: tipos 
esenciais de microfonía. 

B1.2. Diferenciar os sistemas de 
captación microfónica a partir das 
necesidades de obtención do son 

CA2B1.2.1. Realiza gravacións de son con aparellos sinxelos 
e valora os resultados obtidos. 

2 (Set) 5% PO,PE, 
OA, P 

CD 
CAA 

b 
d 
g 
i 
m 

B1.3. A gravación e difusión 
musical. Sistemas monofónicos, 
estereofónicos, dolby surround, 
5.1, mp3 e outros posibles. 

B1.3. Diferenciar as características 
técnicas principais de gravación e 
difusión de sons a través de 
diferentes sistemas (monofónicos, 
estereofónicos, dolby surround, 5.1, 
mp3, etc.). 

CA2B1.3.1. Realiza edición dixital, convertendo pezas 
musicais dun sistema de son a outro (mono-estéreo, PCM 
wav, aiff-mp3) e avalía os resultados (tamaño, calidade, 
destino final, etc.). 

2 (Set) 5% PO,PE, 
OA, P 

CD 

b 
d 
g 
i 
m 
n 

B1.4. A relación perceptiva 
entre imaxe e son: diálogos, voz 
en off, efectos especiais e 
música. 

B1.4. Explicar a relación entre a 
imaxe e o son. 

CA2B1.4.1. Constrúe pezas audiovisuais combinando imaxe e 
son, que integren voz en off, pezas musicais e efectos na 
narración visual. 

4 (Set) 5% PO,PE, 
OA, P 

CD 

b 
d 
g 
h 
n 

B1.5. Adecuación da música e 
dos sons ás intencións 
expresivas e comunicativas. 
Integración do son nas 
producións audiovisuais. 

B1.5. Analizar o resultado 
perceptivo obtido ao modificar os 
elementos sonoros nunha 
produción audiovisual. 

CA2B1.5.1. Analiza o valor funcional, expresivo e 
comunicativo dos recursos sonoros (voz, efectos e música) 
empregados nunha produción radiofónica ou na banda sonora 
dunha produción audiovisual. 

4 (Out) 5% PO,PE, 
OA, P 

CSIEE 
CCL 

CA2B1.5.2. Observa produtos audiovisuais e valora as 
funcións comunicativas e estéticas da integración de imaxe e 
son. 

2 (Out) 20% PO,PE, 
OA, P 

CD 
CCEC 

b 
d 
g 
h 
n 

B1.6. Elementos expresivos do 
son en relación coa imaxe. 
Funcións da banda sonora. 
B1.7. A banda sonora na 
historia do cine. Grandes 
creadores. 

B1.6. Analizar a calidade da 
composición musical nas bandas 
sonoras para o cine e a súa 
importancia no conxunto total da 
película. 

CA2B1.6.1. Relaciona a banda sonora de películas 
emblemáticas e a súa importancia na calidade do conxunto 
total da obra fílmica realizada. 

2 (Out) 40% PO,PE, 
OA, P 

CAA 

b 
d 
g 
h 
n 

B1.8. A banda sonora no cine 
español. Principais 
compositores: Augusto Algueró, 
Roque Baños, Bernardo 
Bonezzi, Carmelo Bernaola, 
Antón García Abril, Alberto 
Iglesias, José Nieto, Alfonso 
Santisteban, Adolfo Waitzman, 
etc. 

B1.7. Explicar a evolución do cine 
español a través das bandas 
sonoras de películas emblemáticas 
e compositores salientables. 

CA2B1.7.1. Analiza a composición musical de bandas sonoras 
en España, e valora a calidade da construción musical 
realizada. 

2 (Out) 30% PO,PE, 
OA, P 

CCEC 
CCL 
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 Temporalización: Mes      

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesio
n 

Grao Instr CC 

b 
d 
g 
h 
i 
n 

B1.9. Os fitos históricos do 
proceso de transformación nas 
linguaxes e nos medios técnicos 
no paso do cine mudo ao cine 
sonoro. 

B1.8. Valorar a importancia da 
función expresiva da imaxe, o son e 
a música no proceso de creación de 
audiovisuais e de novos medios, 
analizando as funcións 
comunicativas e estéticas dos 
produtos audiovisuais. 

CA2B1.8.1. Recoñece as diferenzas entre a realidade e a 
representación que nos ofrecen os medios sonoros. 

4 (Out) 5% PO,PE, 
OA, P 

CMCC
T 

CAA 

CA2B1.8.2. Identifica as funcións e as necesidades dos 
sistemas técnicos empregados na integración de imaxe e son 
nun audiovisual ou en novos medios. 

4 (Out) 5% PO,PE, 
OA, P 

CSIEE 
CMCC

T 

b 
d 
g 
h 
n 

B1.10. O Slapstick na obra de 
Max Sennet, Max Linder e 
Charlie Chaplin. 

B1.9. Analizar a técnica narrativa do 
cine mudo e as súas características 
técnicas. 

CA2B1.9.1. Explica as características principais da narrativa 
visual do cine mudo, facendo referencia a escenas 
emblemáticas da historia deste cine. 

2 (Nov) 30% PO,PE, 
OA, P 

CCL 
CCEC 

b 
d 
g 
h 
n 

B1.11. A comedia visual en 
Buster Keaton e Harold Lloyd. 

B1.10. Comentar as diferenzas 
entre os gags visuais e sonoros no 
cine. 

CA2B1.10.1. Comenta as diferenzas narrativas entre a 
comedia de chiste visual e sonoro 

1 (Nov) 40% PO,PE, 
OA, P 

CCL 

b 
d 
g 
h 
n 

B1.12. Comedia dialogada. A 
obra cinematográfica de Woody 
Allen. 
B1.13. Comedia coral. A obra 
cinematográfica de Luis García 
Berlanga. 

B1.11. Expor a complexidade 
técnica da comedia coral. 

CA2B1.11.1. Analiza a composición visual nas comedias 
corais e explica a complexidade técnica da súa resolución 
narrativa. 

4 (Nov) 50% PO,PE, 
OA, P 

CMCC
T 

CCL 

 Bloque 2. Características da produción audiovisual e multimedia en diferentes medios     

b 
d 
g 
h 
n 

B2.1. A industria cinematográfica, videográfica e 
televisiva segundo a evolución histórica das 
actividades de produción audiovisual. 
B2.2. Organigramas e funcións profesionais na 
produción de produtos audiovisuais. 

B2.1. Comentar o resultado artístico e 
técnico que utilizan os creadores na 
industria do cine e o teatro acerca do 
mundo do espectáculo. 

CA2B2.1.1. Analiza a visión do 
mundo do cine en películas 
representativas. 

2 (Nov) 5% PO,PE, 
OA, P 

CCEC 

b 
d 
g 
h 
n 

B2.3. Proceso de produción audiovisual e multimedia. 
B2.4. Creación de imaxes en movemento e efectos 
dixitais. 

B2.2. Analizar as características técnicas 
e expresivas de diferentes medios de 
comunicación, así como as súas 
posibilidades informativas e 
comunicativas, e identificar os tipos de 
destinatarios das mensaxes. 

CA2B2.2.1. Relaciona a evolución 
histórica da produción audiovisual 
e da radiodifusión coas 
necesidades e as características 
dos produtos demandados pola 
sociedade. 

1 (Nov) 5% PO,PE, 
OA, P 

CSC 

CA2B2.2.2. Recoñece as funcións 
dos equipos técnicos humanos 
que interveñen nas producións 
audiovisuais e nos multimedia. 

1 (Nov) 5% PO,PE, 
OA, P 

CD 
CAA 

CA2B2.2.3. Compara as 
características fundamentais das 
persoas destinatarias da 
programación de emisións de 
radio e televisión. 

1 (Nov) 5% PO,PE, 
OA, P 

CAA 
CSC 

b 
d 
g 
h 
n 

B2.5. Edición e posprodución de documentos 
multimedia. 

B2.3. Analizar os procesos técnicos que 
se realizan na posprodución de pezas 
audiovisuais. 

CA2B.2.3.1. Describe a 
posprodución, a finalidade e as 
técnicas aplicadas á creación 
audiovisual. 

1 (Nov) 20% PO,PE, 
OA, P 

CD 
CAA 

b 
c 
d 
g 
h 
n 

B2.6. Efectos na historia do cine e a televisión: noite 
americana, dobre exposición, croma e edición dixital. 
B2.7. Condicionantes do deseño universal. 

B2.4. Valorar a complexidade técnica e 
os resultados prácticos obtidos na 
fabricación de efectos para cine e 
televisión. 

CA2.B2.4.1. Analiza a evolución 
dos efectos no cine. 

2 (Nov) 5% PO,PE, 
OA, P 

CCEC 

CA2B2.4.2. Valora a necesidade 
da audiodescrición e da 
subtitulación de produtos 
audiovisuais e multimedia. 

2 (Nov) 5% PO,PE, 
OA, P 

CSC 
CSIEE 

 

Segunda avaliación 

Temporalización: Mes  

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesio
n 

Grao Instr CC 

 Bloque 3. Os medios de comunicación audiovisual     

b 
d 

B3.1. Linguaxe da televisión. 
Características técnicas e 

B3.1. Valorar o uso e o acceso aos 
novos medios en relación coas 

CA2B3.1.1. Analiza producións radiofónicas e televisivas 
identificando as características dos xéneros e distinguindo os 

2 (Dec) 10% PO,PE, 
OA, P 

CCL 
CAA 
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Temporalización: Mes  

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesio
n 

Grao Instr CC 

g 
h 
n 

expresivas. Xéneros e formatos 
de programas de televisión. A 
televisión do futuro. Televisión 
interactiva. 
B3.2. Fitos da televisión na 
linguaxe audiovisual. 

necesidades comunicativas actuais 
e as necesidades dos servizos 
públicos de comunicación 
audiovisual tradicional. 

estereotipos máis comúns presentes nos produtos 
audiovisuais. 

b 
d 
g 
h 
n 

B3.3. A televisión en España. 
Tipoloxías de programas para 
televisión e a súa realización: 
informativos, entretemento, 
drama, comedia, terror, 
musicais, concursos, etc. 
B3.4. Grandes realizadores/as. 

B3.2. Analizar a importancia 
creativa, técnica e histórica dos/das 
principais realizadores/as da 
televisión en España. 

CA2B.3.2.1. Analiza pezas emblemáticas dos/das principais 
realizadores/as de televisión en España e comenta a calidade 
do produto realizado. 

2 (Dec) 5% PO,PE, 
OA, P 

CCEC 

b 
d 
g 
h 
n 

B3.5. Radio: características 
técnicas e expresivas. Xéneros 
e formatos de programas de 
radio (informativo, revista, 
retransmisión deportiva, etc.): 
características. 

B3.3. Explicar as características 
principais da retransmisión 
radiofónica. 

CA2B3.3.1. Comenta as principais características da 
retransmisión radiofónica e a evolución desde o seu inicio ata 
os sistemas dixitais actuais. 

2 (Dec) 5% PO,PE, 
OA, P 

CAA 
CD 

b 
d 
g 
h 
n 

B3.6. Radio interactiva. B3.4. Comentar as diferenzas de 
formulación narrativa dos xéneros 
radiofónicos, e establecer as súas 
características principais. 

CA2B3.4.1. Identifica as características principais dos xéneros 
radiofónicos. 

4 (Dec) 5% PO,PE, 
OA, P 

CCEC 

CA2B3.4.2. Analiza a estrutura dos principais xéneros 
radiofónicos e establece as súas diferenzas principais: 
presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicais e 
sonoros, etc. 

2 (Xan) 15% PO,PE, 
OA, P 

CCEC 
CCL 

b 
d 
g 
h 

B3.7. Estudo de audiencias e 
programación. Características 
da obtención dos datos de 
audiencia. Sistemas de 
elaboración estatística de 
resultados e transcendencia na 
produción audiovisual. 

B3.5. Analizar e valorar a 
importancia económica dos índices 
de audiencia nos ingresos 
publicitarios das empresas de 
comunicación. 

CA2B3.5.1. Valora a participación dos estudos de audiencias 
na programación dos programas de radio e televisión. 

2 (Xan) 10% PO,PE, 
OA, P 

CMCC
T 

CSC 

b 
d 
g 
h 
n 

B3.8. A radio e a televisión 
como servizo público. 
B3.9. Medios de comunicación 
audiovisual de libre acceso. 
Internet e a socialización da 
información, a comunicación e 
a creación. 
B3.10. Uso responsable da 
rede. 
B3.11. Liberdade de expresión 
e dereitos individuais do/da 
espectador/a. 

B3.6. Identificar e discernir as 
comunicacións que emiten os 
medios de difusión, diferenciando 
información de propaganda 
comercial. 

CA2B3.6.1. Comenta a importancia dos programas 
informativos de radio e televisión, e a súa transcendencia 
social. 

2 (Xan) 5% PO,PE, 
OA, P 

CCL 
CSC 

CA2B3.6.2. Compara a mesma noticia relatada segundo 
diferentes medios de comunicación e establece conclusións. 

4 (Xan) 5% PO,PE, 
OA, P 

CCL 
CSIEE 

CA2B3.6.3. Valora a influencia dos medios de comunicación a 
través da rede 

4 (Xan) 5% PO,PE, 
OA, P 

CSC 
CD 

 Bloque 4. A publicidade     

b 
d 
g 
h 
n 

B4.1. Análise da imaxe publicitaria. 
B4.2. Publicidade: información, propaganda e 
sedución. 
B4.3. Funcións comunicativas e estéticas. 

B4.1. Valorar a dimensión social e de 
creación de necesidades das mensaxes 
publicitarias, analizando as funcións 
comunicativas e estéticas da mensaxe 
publicitaria. 

CA2B4.1.1. Recoñece as funcións 
da publicidade, diferenciando os 
elementos informativos dos 
relacionados coa emotividade, a 
sedución e a fascinación. 

2 (Feb) 5% PO,PE, 
OA, P 

CCL 

CA2B4.1.2. Analiza imaxes 
publicitarias relacionando a súa 
composición e a súa estrutura coa 
consecución dos seus obxectivos. 

2(Feb) 50% PO,PE, 
OA, P 

CSIEE 

CA2B4.1.3. Xustifica a 
composición comunicativa e a 
estrutura de anuncios e mensaxes 
publicitarias en relación da 
consecución dos seus obxectivos. 

2 /Feb) 5% PO,PE, 
OA, P 

CCL 
CSIEE 

b 
d 
g 
h 

B4.4. Novas formas de publicidade: localización do 
produto, e publicidade encuberta e subliminar 
(definicións correctas de ambas as situacións). 

B4.2. Analizar os sistemas de inserción 
de publicidade nos programas de radio e 
televisión. 

CA2B4.2.1. Analiza recursos 
utilizados para inserir publicidade 
nos programas (anuncio, 
patrocinio, publicidade encuberta, 
etc.). 

2 (Feb) 5% PO,PE, 
OA, P 

CSC 

CA2B4.2.2. Difire as vantaxes e os 
inconvenientes de cada recurso. 

2 (Feb) 5% PO,PE, 
OA, P 

CSIEE 
CAA 

b 
d 

B4.2. Publicidade: información, propaganda e 
sedución. Estereotipos de xénero. Factores de 

B4.3. Expor as consecuencias sociais do 
papel dos actores e das actrices 

CA2B4.3.1. Recoñece e explica 
razoadamente a presenza da 

2 (Feb) 5% PO,PE, 
OA, P 

CCEC 
CSC 
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Temporalización: Mes  

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesio
n 

Grao Instr CC 

g 
h 
n 

identificación da publicidade sexista. 
 

cinematográficos/as como xeradores/as 
de tendencias e a súa relación cos 
patrocinadores comerciais. 

publicidade e do patrocinio na 
imaxe social dos actores e as 
actrices, e a súa transcendencia 
social. 

b 
d 
g 
h 

B4.5. Publicidade no deporte: claves sociais e 
económicas. 
B4.6. Publicidade de dimensión social. Campañas 
humanitarias. 

B4.4. Comentar a relación entre os 
triunfos deportivos e a súa asociación a 
produtos comerciais. 

CA2B4.4.1. Analiza a relación 
entre o deporte e o patrocinio 
comercial ou a publicidade 

2 (Feb) 5% PO,PE, 
OA, P 

CAA 
 

 

Terceira avaliación 

Temporalización: Mes  

O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Sesion Grao Instr CC 

 Bloque 5. Análise de imaxes e mensaxes multimedia     

b 
d 
g 
h 
n 

B5.1. Lectura denotativa e 
connotativa de imaxes. Análise 
de imaxes fixas e en 
movemento. 
B5.2. Análise de produtos 
multimedia. 

B5.1. Desenvolver actitudes 
selectivas, críticas e creativas fronte 
ás mensaxes que recibimos a 
través das canles de difusión, 
aplicando solucións expresivas para 
elaborar pequenas producións 
audiovisuais. 
 

CA2B5.1.1. Analiza producións multimedia e de novos 
medios, e xustifica as solucións comunicativas empregadas 

8 (Mar) 20% PO,PE, 
OA, P 

CCEC 

b 
d 
g 
h 
m 
n 

B5.3. Valores formais, estéticos, 
expresivos e de significado das 
imaxes. 
B5.4. Incidencia das mensaxes 
segundo o emisor e o medio 
utilizado. 

B5.2. Seleccionar e discernir 
recursos audiovisuais adaptados a 
unha necesidade concreta. 

CA2B5.2.1. Compara os contidos comunicativos 
audiovisuais que se achan en internet e valora a adecuación 
dos emisores e as súas repercusións. 

6 (Mar) 20% PO,PE, 
OA, P 

CSC 
CD 

CA2B5.2.2. Recoñece expresivamente e narrativamente un 
filme, e valora as súas solucións técnicas na creación da 
mensaxe. 

8 (Abr) 20% PO,PE, 
OA, P 

CCL 
CSIEE 

CA2B5.2.3. Analiza expresivamente e narrativamente un 
programa de televisión, e valora as súas solucións 
comunicativas e o público ao que vai dirixido. 

8 (Abr) 20% PO,PE, 
OA, P 

CAA 
CCL 

CA2B5.2.4. Elabora unha pequena produción audiovisual, 
aplicando solucións expresivas segundo o xénero e o 
formato seleccionado. 

6 (Mai) 20% PO,PE, 
OA, P 

CD 
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5. Mínimos avaliables. 

 

● Contidos 

● CA: Código criterio de avaliación. 

● Estandar de Aprendizaxe 

● Actividade de aprendizaxe 

● Instr. Instrumento de avaliación. 

● % peso: Peso porcentual na obtención da cualificación. 

 

Primeira Avaliación: 

 
Cultura Audiovisual II 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 1. Integración de son e imaxe na creación de audiovisuais e novos medios   

B1.1. Función expresiva do son: características 
técnicas. 

B1.1.  CA2B1.1.1. Explica as 
características físicas do son, e o 
proceso de creación e difusión. 

Coñecer as características físicas do son. PE 15% 

B1.2. Gravación do son: tipos esenciais de 
microfonía. 

B1.2 
 

CA2B1.2.1. Realiza gravacións de 
son con aparellos sinxelos e 
valora os resultados obtidos. 

  Realizar un proxecto Foley a partir dun guión literario P, PO 15% 

B1.3. A gravación e difusión musical. Sistemas 
monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 
5.1, mp3 e outros posibles. 

B1.3.  
 

CA2B1.3.1. Realiza edición dixital, 
convertendo pezas musicais dun 
sistema de son a outro (mono-
estéreo, PCM wav, aiff-mp3) e 
avalía os resultados (tamaño, 
calidade, destino final, etc.). 

 Facer un cambio de formato e convertir a mp3 a grabación 
realizada. 

Utilizar programas de edición de son, como Audacity. 

P, PE 15% 

B1.4. A relación perceptiva entre imaxe e son: 
diálogos, voz en off, efectos especiais e música. 

B1.4 
 

CA2B1.4.1. Constrúe pezas 
audiovisuais combinando imaxe e 
son, que integren voz en off, 
pezas musicais e efectos na 
narración visual. 

Análise de distintas pezas audiovisuais, valorando as 
características expresivas do son. 

 PO,PE 
OA 

15% 

B1.5. Adecuación da música e dos sons ás 
intencións expresivas e comunicativas. 
Integración do son nas producións audiovisuais. 

B1.5. 
 

CA2B1.5.1. Analiza o valor 
funcional, expresivo e 
comunicativo dos recursos 
sonoros (voz, efectos e música) 
empregados nunha produción 
radiofónica ou na banda sonora 
dunha produción audiovisual. 
 
CA2B1.5.2. Observa produtos 
audiovisuais e valora as funcións 
comunicativas e estéticas da 
integración de imaxe e son. 
 

Comparar as diferenzas entre as obras musicais de distintos 
compositores extranxeiros de bandas sonoras. Por 
exemplo: Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota. 

OA, PO 
PE 

20% 

B1.6. Elementos expresivos do son en relación 
coa imaxe. Funcións da banda sonora. 
B1.7. A banda sonora na historia do cine. 
Grandes creadores. 

B1.6. 
 

CA2B1.6.1. Relaciona a banda 
sonora de películas emblemáticas 
e a súa importancia na calidade 
do conxunto total da obra fílmica 
realizada. 

 Análisis da obra de Max Steiner, facendo unha valoración 
crítica e persoal dalgunha das suas pezas máis 
emblemáticas. “Casablanca” “King-Kong” 

PE,PO,
P 

30% 

B1.8. A banda sonora no cine español. 
Principais compositores: Augusto Algueró, 
Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo 
Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias, 
José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo 
Waitzman, etc. 

B1.7. 
 

CA2B1.7.1. Analiza a 
composición musical de bandas 
sonoras en España, e valora a 
calidade da construción musical 
realizada. 

 Comparar as obras de artistas españois como: 
  Augusto Algueró, Carmelo Bernaola, Alberto Iglesias... 

PO,PE 
OA 

 

B1.9. Os fitos históricos do proceso de 
transformación nas linguaxes e nos medios 
técnicos no paso do cine mudo ao cine sonoro. 

B1.8. 
 

CA2B1.8.1. Recoñece as 
diferenzas entre a realidade e a 
representación que nos ofrecen 
os medios sonoros. 

Visionado  “Do cine mudo ó cine sonoro” PO,PE 
OA 

15% 

  CA2B1.8.2. Identifica as funcións 
e as necesidades dos sistemas 
técnicos empregados na 
integración de imaxe e son nun 
audiovisual ou en novos medios. 
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B1.10. O Slapstick na obra de Max Sennet, Max 
Linder e Charlie Chaplin. 

B1.9. 
 

CA2B1.9.1. Explica as 
características principais da 
narrativa visual do cine mudo, 
facendo referencia a escenas 
emblemáticas da historia deste 
cine. 

Análise da obra de: Georges Melliés,  Max Linder,  
Mack Sennet, 

PO,PE 
OA 

40% 

B1.11. A comedia visual en Buster Keaton e 
Harold Lloyd. 

B1.10 
 

CA2B1.10.1. Comenta as 
diferenzas narrativas entre a 
comedia de chiste visual e sonoro 

Análise dos gags visual e sonoros coas obras de Buster 
Keaton, Hermanos Marx 

PO,PE 
OA 

50% 

B1.12. Comedia dialogada. A obra 
cinematográfica de Woody Allen. 
B1.13. Comedia coral. A obra cinematográfica 
de Luis García Berlanga. 

B1.11 CA2B1.11.1. Analiza a 
composición visual nas comedias 
corais e explica a complexidade 
técnica da súa resolución 
narrativa. 

Análise de “Bienvenido Mr Marshall” de Berlanga  
 
Análise de “Annie Hall” de Woddy Allen 

PO,PE 
OA 

50% 
 

50% 

Bloque 2. Características da produción audiovisual e multimedia en diferentes medios   

B2.1. A industria cinematográfica, videográfica e 
televisiva segundo a evolución histórica das 
actividades de produción audiovisual. 
B2.2. Organigramas e funcións profesionais na 
produción de produtos audiovisuais. 

B2.1. CA2B2.1.1. Analiza a visión do 
mundo do cine en películas 
representativas. 

Visionado de “The Boy” de Charles Chaplin e fragmento de 
“El hombre Mosca” de Harold Lloyd 

PO,PE 
OA 

30% 

B2.3. Proceso de produción audiovisual e 
multimedia. 
B2.4. Creación de imaxes en movemento e 
efectos dixitais. 

B2.2. CA2B2.2.1. Relaciona a evolución 
histórica da produción audiovisual 
e da radiodifusión coas 
necesidades e as características 
dos produtos demandados pola 
sociedade. 
 
CA2B2.2.2. Recoñece as funcións 
dos equipos técnicos humanos 
que interveñen nas producións 
audiovisuais e nos multimedia 
 
CA2B2.2.3. Compara as 
características fundamentais das 
persoas destinatarias da 
programación de emisións de 
radio e televisión. 

Elección do medio de representación idóneo para unha 

realización audiovisual ou doutro tipo dacordo con fin 

perseguido e co receptor ao que vai dirixida. 

 

Adecuación de imaxes e son aos intereses expresivos e 

comunicativos dunha produción audiovisual. 

 

 

P, PO 
 
 
 
 
 

PO,PE 
OA 

15% 
 
 
 
 
 

15% 

B2.5. Edición e posprodución de documentos 
multimedia. 

B2.3. CA2B.2.3.1. Describe a 
posprodución, a finalidade e as 
técnicas aplicadas á creación 
audiovisual. 

Realización dun relato secuencial a través de imaxes fixas en 

modo presentación, cunha aplicación informática. 

 

P, PO 15% 

B2.6. Efectos na historia do cine e a televisión: 
noite americana, dobre exposición, croma e 
edición dixital. 
B2.7. Condicionantes do deseño universal. 

B2.4. CA2.B2.4.1. Analiza a evolución 
dos efectos no cine. 
 
CA2B2.4.2. Valora a necesidade 
da audiodescrición e da 
subtitulación de produtos 
audiovisuais e multimedia. 

Realización dun guión literario, técnico e storyboard P, PO 15% 

 

Segunda Avaliación 

 
Cultura Audiovisual II 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 3. Os medios de comunicación audiovisual   

B3.1. Linguaxe da televisión. Características 
técnicas e expresivas. Xéneros e formatos de 
programas de televisión. A televisión do futuro. 
Televisión interactiva. 
B3.2. Fitos da televisión na linguaxe audiovisual. 

B3.1. CA2B3.1.1. Analiza producións 
radiofónicas e televisivas 
identificando as características 
dos xéneros e distinguindo os 
estereotipos máis comúns 
presentes nos produtos 
audiovisuais. 

Análise de programas de TV. 
 
Identificación das diferentes intencionalidades que producen 

nas imaxes os desprazamentos de cámara ou a duración das 

accións. 

 
 

PO,PE 
OA 

10% 

B3.3. A televisión en España. Tipoloxías de 
programas para televisión e a súa realización: 
informativos, entretemento, drama, comedia, 
terror, musicais, concursos, etc. 
B3.4. Grandes realizadores/as. 

B3.2. CA2B.3.2.1. Analiza pezas 
emblemáticas dos/das principais 
realizadores/as de televisión en 
España e comenta a calidade do 
produto realizado. 

 Visionado “Un, dos, tres” con Chicho Ibáñez Serrador. PO,PE 
OA 

10% 

B3.5. Radio: características técnicas e 
expresivas. Xéneros e formatos de programas 
de radio (informativo, revista, retransmisión 
deportiva, etc.): características. 

B3.3. CA2B3.3.1. Comenta as principais 
características da retransmisión 
radiofónica e a evolución desde o 
seu inicio ata os sistemas dixitais 

Análise de programas de radio. PO,PE 
OA 

10% 
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actuais. 

B3.6. Radio interactiva. B3.4. CA2B3.4.1. Identifica as 
características principais dos 
xéneros radiofónicos. 
 
CA2B3.4.2. Analiza a estrutura 
dos principais xéneros 
radiofónicos e establece as súas 
diferenzas principais: 
presentación, ritmo narrativo, 
locución, recursos musicais e 
sonoros, etc. 

Análise dos dintintos xéneros radiofónicos. PO,PE 
OA 

10% 

B3.7. Estudo de audiencias e programación. 
Características da obtención dos datos de 
audiencia. Sistemas de elaboración estatística 
de resultados e transcendencia na produción 
audiovisual. 

B3.5. CA2B3.5.1. Valora a participación 
dos estudos de audiencias na 
programación dos programas de 
radio e televisión. 

Análise de audiencia dos programas de radio e TV. PO,PE 
OA 

10% 

B3.8. A radio e a televisión como servizo 
público. 
B3.9. Medios de comunicación audiovisual de 
libre acceso. Internet e a socialización da 
información, a comunicación e a creación. 
B3.10. Uso responsable da rede. 
B3.11. Liberdade de expresión e dereitos 
individuais do/da espectador/a. 

B3.6. CA2B3.6.1. Comenta a 
importancia dos programas 
informativos de radio e televisión, 
e a súa transcendencia social. 
CA2B3.6.2. Compara a mesma 
noticia relatada segundo 
diferentes medios de 
comunicación e establece 
conclusións. 
CA2B3.6.3. Valora a influencia 
dos medios de comunicación a 
través da rede 

   

Bloque 4. A publicidade   

B4.1. Análise da imaxe publicitaria. 
B4.2. Publicidade: información, propaganda e 
sedución. 
B4.3. Funcións comunicativas e estéticas. 

B4.1. CA2B4.1.1. Recoñece as funcións 
da publicidade, diferenciando os 
elementos informativos dos 
relacionados coa emotividade, a 
sedución e a fascinación. 
 
CA2B4.1.2. Analiza imaxes 
publicitarias relacionando a súa 
composición e a súa estrutura coa 
consecución dos seus obxectivos. 
 
CA2B4.1.3. Xustifica a 
composición comunicativa e a 
estrutura de anuncios e mensaxes 
publicitarias en relación da 
consecución dos seus obxectivos 

Análise connotativo e denotativo de distintos anuncios 
publicitarios 

PO,PE 
OA 

50% 

B4.4. Novas formas de publicidade: localización 
do produto, e publicidade encuberta e 
subliminar (definicións correctas de ambas as 
situacións). 

B4.2. CA2B4.2.1. Analiza recursos 
utilizados para inserir publicidade 
nos programas (anuncio, 
patrocinio, publicidade encuberta, 
etc.). 
 
CA2B4.2.2. Difire as vantaxes e 
os inconvenientes de cada 
recurso. 

Realización dunha fotomontaxe publicitaria (con programas 
de retoque fotográfico como Photoshop) 

P,PO 15% 

B4.2. Publicidade: información, propaganda e 
sedución. Estereotipos de xénero. Factores de 
identificación da publicidade sexista. 
 

B4.3. CA2B4.3.1. Recoñece e explica 
razoadamente a presenza da 
publicidade e do patrocinio na 
imaxe social dos actores e as 
actrices, e a súa transcendencia 
social. 

Análise de publicidade sexista. Valoración crítica. PO,PE 
OA 

40% 

B4.5. Publicidade no deporte: claves sociais e 
económicas. 
B4.6. Publicidade de dimensión social. 
Campañas humanitarias. 

B4.4. CA2B4.4.1. Analiza a relación 
entre o deporte e o patrocinio 
comercial ou a publicidade 

Proxecto de investigación sobre patrocinio no deporte. PO,PE 
OA 

15% 
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Terceira Avaliación 

 
Cultura Audiovisual II 

  

Contidos C A Estandar .Aprendizaxe. Actividade de aprendizaxe Instr % peso 

Bloque 5. Análise de imaxes e mensaxes multimedia   

B5.1. Lectura denotativa e connotativa de 
imaxes. Análise de imaxes fixas e en 
movemento. 
B5.2. Análise de produtos multimedia. 

B5.1.  CA2B5.1.1. Analiza producións 
multimedia e de novos medios, e 
xustifica as solucións 
comunicativas empregadas 

                  Análise de producións audiovisuais identificando             

características dos diferentes xéneros. 

 

PO,PE 
OA 

20% 

B5.3. Valores formais, estéticos, expresivos e 
de significado das imaxes. 
B5.4. Incidencia das mensaxes segundo o 
emisor e o medio utilizado. 

B5.2. CA2B5.2.1. Compara os contidos 
comunicativos audiovisuais que 
se achan en internet e valora a 
adecuación dos emisores e as 
súas repercusións. 
 
CA2B5.2.2. Recoñece 
expresivamente e narrativamente 
un filme, e valora as súas 
solucións técnicas na creación da 
mensaxe. 
 
CA2B5.2.3. Analiza 
expresivamente e narrativamente 
un programa de televisión, e 
valora as súas solucións 
comunicativas e o público ao que 
vai dirixido. 
 
CA2B5.2.4. Elabora unha 
pequena produción audiovisual, 
aplicando solucións expresivas 
segundo o xénero e o formato 
seleccionado. 

Análise dos elementos espacias e temporais, características 

básicas, significado e sentido na lectura de  imaxes e fixas e 

en movemento.  

 

PO,PE 
OA 

80% 
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6. Metodoloxía. 

 

Concrecións metodolóxicas. 

A metodoloxía será puramente activa, tanto por parte do profesor que explica e interactúa, como por parte do alumnado que se ocupa da correcta 

realización das actividades propostas para a consecución dos obxectivos formulados. 

Pretendese que a alumnado acade coñecementos e prácticas necesarios para que sexa capaz de analizar, relacionar e comprender os elementos 

que forman parte da Cultura Audiovisual na actualidade e ser quen de utilizar eses elementos para expresarse. 

Esta adquisición de competencias para a análise dos elementos expresivos e técnicos, e a dotación de conciencia crítica, debe servir para crear 

unha cidadanía máis responsable e participativa, libre de complexos e de prexuízos. Trátase, polo tanto, de comprender, analizar e reformular a 

cultura visual e audiovisual da sociedade en que vivimos para comprender os seus significados e como estes afectan á maneira de ver e de 

interpretar a realidade que nos rodea. 

A dinámica na aula será: 

Exposición de contidos por parte do profesor utilizando como apoio, recursos visuais e audiovisuais. 

Proposta de realización de traballos prácticos, de curta duración, e tratando de responderlle ao alumnado sobre as posibles dificultades que 

puidesen xurdirlle, e que se pretende, sexan resoltas na aula. 

Proporáselle tamén aos alumnos traballos a desenvolver ao longo de cada trimestre. Traballos dun maior nivel de complexidade e contido que 

serán desenvolvidos polos alumnos en parte na aula e en parte no seu domicilio.  

 Limitaranse os traballos en grupos debido a Pandemia. 

 

 

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.   

Para os exames estableceríase a entrega mediante fotografía dos escritos do alumnado.  

De non ser posible, estableceríanse mais cantidade de exercicios (comentarios) xa que os test de resposta curta non favorecen a preparación  cara as 

ABAU, onde un dos puntos esencias que mais se valoran é a argumentación e a claridade expositiva. Neste curso preténdese propoñer algun traballo 

cooperativo en liña, tanto na modalidade presencial como a distancia, pero depende da  formación recibida pola profesora no manexo de Moodle. 

 

Metodoloxía para o alumnado sen conectividade: 

Todo o alumnado de segundo de bacharelato dispón de medios informáticos para o seguimento das clases en liña. 

 

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

Na modalidade Presencial e semipresencial, farase un seguimento da asistencia do alumnado, aplicando os medios dispoñibles: sondeos  Webbex, 

rexistro de faltas no XADE, verificación visual…  

 
Materiais e recursos didácticos. 
Aula de Imaxe: Aula específica para impartir as clases. É a aula multimedia da materia de Cultura Audiovisual. Conta cun canón de vídeo e unha 

pantalla. Dous ordenadores de sobremesa con monitor de tubo e dúas torres CPU. Un televisor de tubo e unha mesa para edición VHS. Conta 

tamén cunha cámara de fotografía analóxica de 35 mm e cunha cámara fotográfica dixital coa posibilidade de gravar en vídeo.   

Biblioteca de aula: A aula dispón tamén dun pequeno fondo bibliográfico de contidos relativos a Cultura Audiovisual, para que os alumnos poidan 

manexalo e consultalo.Utilízase tamén a plataforma coorporativa de Aula Virtual do IES de Sar ( ou o classroom).   

Presentacións realizadas pola profesora.  

Enlaces a documentos na rede.  

Publicación de apuntes. 
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7. Avaliación. 

 

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

O alumnado ten a obriga de asistir a clase (non hai matrícula libre no Ensino Ordinario).  

O sistema de cualificación está pensado para valorar a continuidade do proceso de aprendizaxe e valorar o esforzo e mellora do alumno que  debe 

realizar un esforzo para superar as súas dificultades.   

Obriga de identificación por parte do alumnado:  

A non identificación impide a cualificación.  

Nos exames é traballos escritos aparecerán os datos do alumnado: nome e apelidos, visibles e lexibles.  

No caso de usar outro nome diferente do oficial, por identidade sexual, é obrigatorio a entrega dunha declaración xurada onde se faga constar. 

No caso de Videoconferencia o alumno ten a obriga de mostrarse (non apagará a cámara).  

No caso de traballos ou documentos on line, o alumno ten que usar a conta corporativa .  

 

 

Instrumentos de avaliación: 

Os principais instrumentos de avaliación son o Rexistro de faltas, a Observación na aula , as Probas escritas e Probas Prácticas. O rexistro das faltas 

de asistencia ou de conduta (amonestacións) realízanse no programa Xade. Son un xeito obxectivo de medir a  participación do alumnado e o seu 

interese na materia.  

As faltas de asistencia provocan unha disrupción no proceso de ensino-aprendizaxe e implican o total desinteres pola materia.  As faltas de conducta 

como a non atención ás explicacións, a realización de tarefas alleas á materia ou as condutas disruptivas, amosan a falta  de interese e implican unha 

actitude non participativa e pasiva.  

Preténdese ir incorporando, de ser posible e con carácter experimental, outros instrumentos como traballos colaborativos na Aula Virtual  (ou 

classroom).   

 Aplicarase avaliación continua, individualizada e correctora, que buscará apreciar os logros do alumnado. A continuidade do proceso de      

avaliación e polo tanto da aprendizaxe, necesita a asistencia e traballo continuo do alumnado que debe debe ir desenvolvendo paulatinamente 

o coñecemento e as destrezas propias da materia. Cada proposta de traballo precisa para a súa realización dos contidos e procedementos 

desenvolvidos nos traballos previos, motivo polo que non cabe o feito de non entregar os traballos. Ese traballo individualizado permitirá en todo 

momento rectificar e solucionar erros e deficiencias co fin de conseguir que cada alumno, mediante a aplicación práctica dos contidos, vaia 

mellorando e acade non só os mínimos senon a un bó nivel de resolución práctica e suficientes coñecementos para proseguir a súa formación. 

En cada avaliación estipularase unha data límite para a entrega de cada traballo e outra 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.  

Realizaranse exames (un por trimestre como mínimo), para que o alumnado poida demostrar coñecemento da materia. 

 

Cálculo da cualificación parcial:  

A nota global da avaliación será a obtida co 70% da media das cualificacións obtidas nos exames desa avaliación  máis o 30% da media das 

cualificacións obtidas nos traballos prácticos propostos nese período. O alumnado que non cumpra co requisito de ter feito todos os exames ou 

non haber entregado todos os traballos do curso será avaliado de 0 a 4 . 

 

 

 

Cualificación positiva:  

A nota mínima é de 4,5. Serán cualificacións positivas a nota de 4,5 e todas as superiores 
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Ponderación e redondeo: 

Para a obtención da cualificación, as notas numéricas con cinco décimas ou máis computaranse á alza (3'5 = 4).  Non se terán en conta as décimas 

inferiores a cinco (3'4 = 3).  

 

 

Cálculo da cualificación final:  

Obtense pola media das cualificacións obtidas nas avaliacións. O alumnado que non cumpra co requisito de ter  feito todos os exames ou non 

haber entregado todos os traballos do curso será avaliado de 0 a 4 

Avaliación extraordinaria   

Constará de: Realización dun exame  ao final do curso onde entrará todo o temario do curso. Este exame poderá realizarse fóra da xornada 

escolar. Para aprobar a materia deberá cumprir todos e cada un dos seguintes requisitos: 

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

Presentarse con puntualidade á convocatoria e realizar o exame proposto. 

Obter, como mínimo, unha cualificación de 5 no exame. 

A cualificación obtense pola cualificación do exame. 

 

 

Avaliación inicial 

A materia de Cultura Audiovisual II é continuidade de Cultura Audiovisual I.   

As cualificacións obtidas en primeiro curso mais os informes emitidos ó final de curso son información suficiente para coñecer a formación do  alumnado. 

Non fai falla, pois, deseñar unha proba, abonda coa observación. Ao comezo de curso realízanse durante as explicacións unha  exploración de 

coñecementos previos mediante a formulación de cuestións sobre temática, 

 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación de pendentes. 

Dado o grande número de materias diferentes do Bacharelato de Artes e, dado que na súa maioría son materias prácticas, o Departamento de 

Debuxo adoptou a medida de que  sexa o profesorado  que está a impartir a materia de primeiro o que estableza as tarefas que o alumnado 

debe realizar e avalie o proceso educativo do alumno.  Destacar que, na súa maioría, trátase do mesmo profesorado que impartiu clase a ese 

alumnado no curso pasado e, polo tanto, coñece de primeira man as dificultades do alumnado e os reforzos que pode necesitar 

 

 

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. 

No Bacharelato debese ofrecer unha cultura común pero resaltando as peculiaridades do alumno co convencemento de que as capacidades, 

motivacións e intereses dos mesmos son moi distintas. Na aula atopámonos con 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, convencelos de que poden aprender.  

Na aula, adoptase unha metodoloxía integradora, individualizada e correctora, que busca apreciar os logros do alumnado tendo en conta o nivel 
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do que parte favorecendo a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade. 

Ao alumno que teña un ritmo de aprendizaxe rápido proporánselle un maior acabado da obra e aplicación de efectos para un maior grao de 

iconicidade como actividades de ampliación: partindo dos mesmos contidos que o resto do 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 rápido no proceso de aprendizaxe non se aburra na espera de que 

o resto dos compañeiros asimilen os contidos e realicen os traballos. 

Naquel alumno máis lento ou que teña problemas para desenvolver os contidos da materia, a primeira medida será facerlle un seguimento máis 

exhaustivo, 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 complete as lagoas que teña ou que está empezando a ter. 

 

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 . 

Ao alumnado que teña un ritmo de aprendizaxe rápido proporánselle un maior acabado da obra e aplicación de efectos para un maior grao de 

iconicidade como actividades de ampliación: partindo dos mesmos contidos que o resto do 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 rápido no proceso de aprendizaxe non se aburra na espera de que 

o resto dos compañeiros asimilen os contidos e realicen os traballos. 

Naquel alumno máis lento ou que teña problemas para desenvolver os contidos da materia, a primeira medida será facerlle un seguimento máis 

exhaustivo, vixiando máis o seu traballo para comprobar en qué partes ten dúbidas, tentando aclararllas con máis explicacións e exemplos 

eguiandoo na adquisición de destrezas. Se iso non fose suficiente, proporíanselle, como tarefa en casa, exercicios máis sinxelos, destinados a 

que complete as lagoas que teña ou que está empezando a ter. 

Ao alumnado con materias pendentes se lle propón tarefas onde desenvolver os coñecementos e destrezas de cara á superación da materia. O 

alumnado pode acodir perante o profesor para preguntar dúbidas e resolver as dificultades técnicas e manuais que atope. 

 

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.  

● 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)  
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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 

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

materia. 

Interpretar o coñecemento das distintas materias artísticas ou técnicas do departamento como material ao servizo da sociedade e de seu 

desenrolo.  

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 da Imaxe en xeral, do Deseño, do Debuxo, do Volume, etc., 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 en calquera das materias do departamento. 

Análise de imaxes que presenten situacións sociais inxustas. 

 

 

Educación para a saúde 

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 en 

cada caso. 

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 tanto, 

axuda ao benestar persoal. 
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Educación ambiental e para o consumo 

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

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

de consumo racional e coa elaboración de deseños e proxectos. 

Desenvolver a capacidade de observación e percepción como medio para comprender as estruturas formais que nos rodean, en canto a formas, 

cores e texturas, percibindo as súas estruturas xeométricas e identificando na natureza e no seu entorno os elementos conceptuais do linguaxe 

plástico e visual: punto, liña, plano, cor e volume. 

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

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. 

Apreciar o desenvolvemento sostible mediante a reciclaxe de materiais, o deseño e consumo racional de obxectos. 

 

 

Educación para a igualdade entre sexos 

Reparto de tarefas non sexista e toma de conciencia da utilización de estereotipos visuais ou verbais.  

Interesarse por coñecer, respectar e valorar a opinión e a produción dos compañeiros e as compañeiras, independentemente do seu sexo e da 

súa aparencia. 

Colaborar con todas as persoas independentemente do seu sexo ou condición. 

Mostrar unha actitude crítica ante situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razóns de sexo. 
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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 

Suficient
e 

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  Sempr

e 
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). 
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