
 

 
 

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu             
caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  

 

1º ESO. PLÁSTICA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

En Vermello os que quedaron sen tratar  

CRITERIO DE AVALIACIÓN                               ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 

B3.1. Comprender e empregar os conceptos      
espaciais do punto, a liña e o plano. 
B3.1. Comprender e empregar os conceptos      
espaciais do punto, a liña e o plano. 

EPVA B3.1.1 Traza as rectas que pasan por cada         
par de puntos, usando a regra e resalta o triángulo          
que se forma.  

B3.2. Costruir distintos tipos de rectas,      
utilizando a escuadra e o cartabón, despois       
de repasar previamente estes conceptos. 

B3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e      
perpendiculares a outra dada, que pasen por       
puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón      
con suficiente precisión.  
 

B3.3. Coñecer con fluidez os conceptos de 
circunferencia, círculo e arco. 

B3.3.1 Constrúe unha circunferencia lobulada de 
seis elementos utilizando o compás 



 

B3.4. Utilizar o compás, realizando exercicios 
variados para familiarizarse con esta 
ferramenta. 
 

B3.4.1 Divide a circunferencia en seis partes 
iguais, usando o compás, e debuxa coa regra o 
hexágono regular e o triángulo equilátero que se 
posibilita.  

 

B3.11. Coñecer lugares xeométricos e 
definilos.  
 

B3.11.1 Explica, verbalmente ou por escrito, os 
exemplos máis comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, etc.)  

B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento 
utilizando compás e regra, e tamén 
utilizando regra, escuadra e cartabón. 
 

B3.9.1 Traza a mediatriz dun segmento utilizando 
compás e regra, e tamen utilizando regra, escuadra e 
cartabón.  

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

B3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, 
con regra e compás.  

B3.18. Clasificar os polígonos en función 
dos seus lados, recoñecendo os regulares 
e os irregulares. 
 

B3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono 
de tres a cinco lados, diferenciando claramente se é 
regular ou irregular  
 

B3.12. Comprender a clasificación dos 
triángulos en función dos seus lados e dos 
seus ángulos. 
 

EPVA B3.12.1. Clasifica calquera triángulo, 
observando os seus lados e os seus ángulos.  
 

B3.13. Construir triángulos coñecendo tres 
dos seus datos (lados ou ángulos). 

EPVA B3.13.1 Constrúe un triángulo coñecendo 
dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un lado, 
ou os tres lados, utilizando correctamente as 
ferramentas.  

 

B3.14. Analizar as propiedades de puntos e 
rectas característicos dun triángulo.  

EPVA B3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou 
o circuncentro de calquera triángulo, construindo 
previamente as medianas, as bisectrices ou as 
mediatrices correspondentes.  
 



 

B3.15. Coñecer as propiedades 
xeométricas e matemáticas dos triángulos 
rectángulos, e aplicalas con propiedade á 
construción destes. 
 

EPVA B3.15.1 Debuxa un triángulo rectángulo 
coñecendo a hipotenusa e un cateto  

B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros. 
 

EPVA B3.16.1. Clasifica correctamente calquera 
cuadrilátero  

B3.17. Executar as construcións máis 
habituais de paralelogramos.  
 

EPVA B3.17.1 Constrúe calquera paralelogramo 
coñecendo dous lados consecutivos e unha 
diagonal.  

B3.19. Estudar a construción dos polígonos 
regulares inscritos na circunferencia.  
 

EPVA B3.19.1 Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, inscritos nunha 
circunferencia.  

B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade 
en imaxes presentes noámbito 
comunicativo.  
 

EPVA B2.1.1 Diferencia imaxes figurativas de 
abstractas.  
 

B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes 
segundo a súa relación 
significante-significado: símbolos e iconas. 

EPVA B2.1.2 Recoñece graos de iconicidade nunha 
serie de imaxes.  
 

 

B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade 
en imaxes presentes no ámbito 
comunicativo.  

EPVA B2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de 
iconicidade baseándose nun mesmo tema.  

B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes 
segundo a súa relación 
significante-significado: símbolos e iconas. 
 

EPVA B2.2.1 Distingue símbolos de iconas.  

B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes 
segundo a súa relación 
significante-significado: símbolos e iconas. 
 

EPVA B2.2.2 Deseña símbolos e iconas.  



 

B2.4. Diferenciar e analizar os elementos 
que interveñen nun acto de comunicación.  
 

EPVA B2.4.1. Identifica e analiza os elementos que 
interveñen en actos de comunicación visual.  

B2.5. Recoñecer as funcións da 
comunicación.  
 

EPVA B2.5.1 Identifica e analiza os elementos que 
interveñen en actos de comunicación audiovisusal.  
 

B2.5. Recoñecer as funcións da 
comunicación.  

EPVA B2.5.2 Distingue a función ou funcións que 
predominan en mensaxes visuais e 
audiovisuais  
 

 

B1.1. Identificar os elementos 
configuradores da imaxe. 
 

EPVA B1.1.1. Identifica e valora a importancia do 
punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral e 
escrito imaxes e producións gráfico-plásticas 
propias e alleas.  

B1.1. Identificar os elementos 
configuradores da imaxe. 
 

EPVA B1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a 
observación de elementos orgánicos na paisaxe, 
nos obxectos e composicións artísticas, 
empregandoos como inspiración en creacións 
gráfico-plásticas  

B1.2. Experimentar coas variacións formais 
do punto, o plano e a liña. 
 

EPVA B1.2.1. Experimenta co punto, a liña e o 
plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma 
libre e espontánea.  

B1.2. Experimentar coas variacións formais 
do punto, o plano e a liña. 
 

EPVA B1.2.3. Experimenta co valor expresivo da 
liña e o punto e as súas tonalidades tonais, 
aplicando distintos graos de dureza, distintas 
posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou 
vertical) e a presión ejercida na aplicación, en 
composicións a man alzada, estruturadas 
xeometricamente ou máis libres e expontáneas.  
 

B1.3. Expresar emocións utilizando distintos 
elementos configurativos e recursos 
gráficos: liña, puntos, cores, texturas, 
claroscuros, etc. 
 

EPVA B1.3.1.Realiza composicións que transmiten 
emocións básicas (calma, violencia, liberdade, 
opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos 
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, 
puntos, texturas, cores, etc).  
 

 
 



 

B1.6. Transcribe texturas táctiles a texturas 
visuais mediante as técnicas de frottage, 
utilizándoas en composicións abstractas ou 
figurativas. 
 

EPVA B1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas 
visuais mediante as técnicas de frottage, 
utilizandoas en composicións abstractas ou 
figurativas.  

B1.5. Experimentar coas cores primarias e 
secundarias. 
 

EPVA B1.5.1. Experimenta coas cores primarias e 
secundarias, estudando a síntese aditiva e 
subtractiva e as cores complementarias.  
 

B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo en 
composicións básicas. 

EPVA B1.4.1 Analiza, identifica e explica oralmente, 
por escrito e gráficamente, o esquema compositivo 
básico de obras de arte e obras propias , atendendo 
aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.  
 

B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo en 
composicións básicas. 
 

EPVA B1.4.2. Realiza composicións básicas con 
diferentes técnicas segundo as proposstas 
establecidas por escrito.  
 

B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo en 
composicións básicas. 

EPVA B1.4.3. Realiza composicións modulares con 
diferentes procedementos gráfico-plásticos en 
aplicacións ao deseño textil, ornamental, 
arquitectónico ou decorativo. 
 

 

B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo en 
composicións básicas. 

EPVA B1.4.4. Representa obxectos illados e 
agrupados do natural ou do ámbito inmediato, 
proporcionándoos en relación coas súas 
características formais e en relación co seu ámbito  
 

B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de 
grafito e de cor; colaxe.  
 

EPVA B1.7.1 Utiliza con propiedade as técnicas 
gráfico-plásticas coñecidas aplicandoas de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade.  
 



 

B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de 
grafito e de cor; colaxe.  

EPVA B1.7.2. Utiliza o lapis de gráfito e de cor, 
creando o claroscuro en composicións figurativas e 
abstractas mediante a aplicación do lapis de forma 
continua en superficies homoxéneas ou degradadas  
 

B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de 
grafito e de cor; colaxe.  

EPVA B1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando 
a técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, 
etc.), valorando as posibilidades expresivas segundo 
o grao de opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas.  
 

B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de 
grafito e de cor; colaxe.  

EPVA B1.7.4 Utiliza o papel como material, 
manipulando, resgando ou pregando, crendo 
texturas visuais e táctiles, para crear composicións, 
colaxes matéricas e figuras tridimensionais.  
 

 

B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de 
grafito e de cor; colaxe.  
 
 

EPVA B1.7.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comunicativos.  
 

B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de 
grafito e de cor; colaxe.  
 

EPVA B1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a 
elaboración de obras de forma responsable co medio 
e aproveitando as súas calidades gráfico~plásticas 
 

B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de 
grafito e de cor; colaxe.  

EPVA B1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o 
seu material en perfecto orde e estado, e achégao á 
aula cando é necesario para a elaboración das 
actividades.  

B2.3. Analizar e realizar cómics aplicando 
os recursos de adecuadamente. 
 

EPVA B2.3.1 Deseña un cómic utilizando 
adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas 
cinéticas e onomatopeas.  
 



 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
 
Os procedementos de avaliación durante as dúas primeiras avaliacións: 
 
A través dunha serie de exercicios, láminas e tarefas que foron entregando durante             
o periodo anterior ao confinamento, e que tiveron un desenvolvemento normal           
dentro do establecido na programación.  
 
Despois da suspensións das clases presenciais e de establecer o contacto co            
alumnado polas vías dixitais axeitadas preparáronse e enviáronse unha serie de           
tarefas máis abertas, libres e que teñen o valor de orientativas e que servirán para               
definir mellor algúns dos aspectos puntuais das aprendizaxes xa acadadas, ademáis           
de incidir n creatividade e na expresión. 
Xa se contempla por outra banda tamén, na programación anual a avaliación sobre             
traballos que se realicen fora da aula que serán individuais e poden estar realizados              
con axuda de medios informáticos, é por iso que se terá de xeito inequívoco a               
valoración no uso destas ferramentas para esta circunstancias sempre desde un           
punto positivo, que engadirá mellora das anteriores avaliacións e en ningún caso            
fará media coas davenditas e non se tomará de xeito independente das mesmas. As              
diferentes actividades que se levan a cabo poden agruparse segundo a súa            
finalidade, e lóxicamente variarán en función da unidade didáctica á que se            
apliquen. Con este tipo de tarfeas e actividades búscan o xa dito, recuperar e              
reforzar. Servirá para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda            
avaliación. 

INSTRUMENTOS 
 
Fixéronse probas, exercicios, propostas de tarefas durante a normalidade do curso           
até o confinamento, como está estipulado na programación e seguirase poñendo a            
partir de entón, máis tiveron que ser adaptadas ás novas circunstancias, abrindo os             
parámetros cos que traballar como repaso as aprendizaxes adquiridas, de          
recuperación e reforzo, así como contidos novos sobre os elementos básicos da            
plástica e que se presentan xuntos nunha páxina web ao alcance de calquera             
alumno/a con conexión así como nas canles habituais da páxina web do instituto             
(no apartado de Tarefas). 



 

Exercicios de Láminas durante o curso presencial como:  
6 láminas de trazados básicos de xeometría que contemplaron varios dos           
estándares relativos ao apartado de xeometría e competencias clave destos temas           
e que neste caso correspóndense a primeira avaliación. 2 láminas sobre as            
capacidades e habilidades gráfico-plásticas da materia, que tiveron distintas         
temáticas segundo o periodo en que foron realizadas, tamén multicisciplinar e en            
colaboración con outros grupos e cursos, tamén da primeira avaliación. 2 Láminas            
coas que traballar os contidos e as aprendizaxes relativas ao volume e a súa              
planificación, tamén na primeira avaliación. 4 Láminas que inciden nos aspectos de            
creatividade e inventiva, desenrolo das habilidades expresivas e da plástica e           
visual, da primeira e segunda avaliación. 5 Láminas que incidiron nos elementos            
básicos da Plástica, punto, liña, plano, e cor, finais da segunda avaliación, antes do              
confinamento. 
 
Propostas durante o resto do curso non presencial: 
Distintas e variadas tarefas que se presentan nun formato PDF de libre            
configuración e realización por parte do alumnado, e nos tempos e sen uns prazos              
e ou esixencias salvo as consideradas na lóxica de telos feito e entregados antes              
da avaliación final, soamente tendo en conta a voluntariedade e tamén a            
participación activa nestas circunstancias extraordinarias como elemento       
diferenciador. 
As temáticas para traballar os estándares e repasar son: A textura e a Cor xa foron                
entregadas. Dentro destas temáticas amplas, traballarán e repasarán moitos dos          
aspectos comentados. Durante o resto do curso iráselles entregando cada 15 días            
varias tarefas de repaso., até os días previos á avaliación final. 
 
 

 
 
2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 
A cualificación final obterase das notas da primeira e segunda avaliación. Tendo en             
conta esta referencia como periodo avaliable establecido, a nota final poderá variar            
sempre en beneficio do educando en caso da súa participación activa e            
dependendo do traballo entregado como reforzo das aprendizaxes e das          
competencias xa acadadas con anterioridade. Sumarán sempre que o alumnado          
participe nas actividades propostas e feitas durante este periodo de confinamento,           
pois están adecuadas á remodelación da propia programación tal e como xa estaba             
contemplado na mesma no referente ao traballo telemático e ou entrega de            
traballos por canles dixitais tamén, e teñen un carácter de repaso e polo mesmo de               
recuperación así mesmo. 



 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
No caso de que algún/unha alumno/as non supere a materia porque non foi quen              
de acadar os mínimos esixibles sobre as competencias remodeladas nesta          
modificación na materia, e tivese que presentarse a unha proba sería nas            
condicións establecidas no seguinte proceso sempre e cando a situación o permita: 
Convocatoria de setembro  
Aqueles alumnos/as que non aproben a materia en xuño serán avaliados na            
convocatoria de setembro. O/a alumno/a terá que presentar unha serie de traballos            
directamente relacionados cos contidos que foron impartidos durante o primeiro e           
segundo trimeste, e que lle serán definidos previo aviso, indicados ao/á alumno/a            
axeitadamente, publicitados publicamente na páxina e mediante correo electrónico,         
ou no seu caso si se poidese realizar un exame de tipo teórico-práctico, cuxa              
estrutura é a seguinte: 

● Preguntas para contestar por escrito sobre conceptos relacionados cos         
bloques 1. Expresión plástica 

● Preguntas de tipo práctico relacionadas cos bloques 1. Expresión plástica e           
3. Debuxo técnico.  

Valoraranse tanto os contidos como a presentación, expresión e correcta realización           
dos diferentes exercicios. O/a alumno/a deberá presentarse provisto/a do material          
necesario para realizar o exame: bolígrafo, lápis, escuadra, cartabón, regra,          
compás, etc.  
Para aprobar é necesario acadar unha nota mínima de 5, resultado da media             
ponderada entre os traballos presentados e a nota do exame: traballos 40% e             
exame 60%.  

 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 
 
En 1 de ESO non hai lumnado co materia pendente 

-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
En 1 de ESO non hai lumnado co materia pendente 

-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
En 1 de ESO non hai lumnado co materia pendente 

-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
En 1 de ESO non hai lumnado co materia pendente 



 

 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,         
ampliación) 

 

3.1 ACTIVIDADES 
Pódese traballar dende a diversidade do alumnado e algunhas das propostas son            
axeitadas para ser feitas desde e para a casa precisamente. Os exercicios están             
enfocados principalmente ao repaso, reforzo e recuperación e adaptados en          
función das novas circunstancias. 
Algúns dos traballos son de tipo colaborativo para que se faga partícipe aos             
membros da familia, pero tamén hai individuais, especificamente da materia ou           
interdisciplinares. Procurouse que non fosen excesivos con respeito a todo o           
periodo de confinamento en previsión o alongamento do periodo de confuinamento           
e até o fin de curso, valorando de que non interferise nas demáis materias e carga                
de traballo excesiva. 

 
Ao ser unha materia no que a continuidade e a transversalidade dos mesmos é tan               
evidente, calquera das propostas entregadas inciden en distintos aspectos do          
proceso de adquisición de novas aprendizaxes, e por iso mesmo, cando nos            
referimos a unha das moitas áreas propias da plástica, como comunicación, debuxo            
técnico, cor, volume, expresión, ocorre sempre se poden tocar distintos aspectos           
nun mesmo exercicio ou proposta. Tendo en conta estas cuestións importantes, as            
tarefas están enfocadas en concreto a: 

● actividades e propostas que teñen por obxecto o repaso de conceptos xa            
vistos na parte presencial, especialmente no que atinxe aos traballos nos que            
se utilizaron ferramentas básicas da área da Plástica e que redunden así            
mesmo, dadas as circunstancias claro, na expresividade e na creatividade.  

● Propostas lúdicas para compartir como xogos nos que se implique a todos os             
membros da casa. 

● Propostas máis complexas que atenden á posta en marcha de varias           
ferramentas de aprendizaxe nun mesmo exercicio. 



 

3.2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 
As actividades propostas envíanse por email aos alumnos, todos eles con           
conectividade, segundo o falado cos titores e demáis profesores (en 1 de ESO a              
partires de mediados de Abril), a través do correo corporativo, con que todas as              
mensaxes, propostas de traballo, arquivos, direccións de páxinas web, enlaces e           
demáis, chegaron ao seu destino. As propostas, son axeitadas para a idade            
correspondente, área e estratexias para que todo aquel alumno ou alumna poida            
facer cando menos aquelas actividades que queira, pois son voluntarias, de repaso            
de conceptos e ampliación das capacidades e asentamento das competencias a           
través delas, e aproveitar as excelentes cualidades dunha materia coma a de            
plástica, para potenciar e dar saída á creatividade, cunha finalidade non só            
académica, senón, e neste caso sobre todo, de crecimento personal e de benestar             
emocional e psicolóxico 
As actividades propostas despois dun periodo de adaptación dentro das medidas           
extraordinarias do principio xuntáronse finalmente nunha páxina web á que todos           
teñen acceso perfectamente, pois está adaptada para visionarse cun smartphone de           
xeito fácil de manexar, para que fose como unha especie de menú garantindo ao              
máximo a súa achega a todxs e a lectura doada do mesmo. Así mesmo, mantense o                
contacto a través de mensaxería da aula virtual como o coñecemento de que lles              
chegan as tarefas a través do contacto coas súas correspondentes totorías. 
Ainda que son voluntarias, poden subir as cualificacións do alumno cara a nota final.              
Os alumnos que as fagan poderán administrar o seu tempo, con tal de que as               
entreguen, por email, antes do fin de curso. 
O profesor comenta individualmente os traballos recibidos cos alumnos. 
A última actividade proposta foi da semana finais de abril. 

 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 
PDFs,  
enlaces a páxinas web,  
blogues,  
videos en rede,  
elaboración de exemplos propios fotografados,  
explicacións e textos de acompañamento,  
correspondentes unidades didácticas. 
O profesorado conta na csa con material e recursos suficientes para artellar cada             
actividade, desenrolala e explicala axeitadamente.  
En caso necesario, faríase a conexión directa ou telefónica co alumno/a. 



 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

 

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 
Mediante os correos correspondentes establecidos polo centro para cada alumno/a,          
e pola páxina do centro, e web creada ao caso para o periodo de confinamento, a                
través da acción titorial (titores/as) e resto do profesorado, abalar móbil, aula virtual,             
correos electrónicos dos pais e nais, e mesmo deles fora dos establecidos se se              
dera o caso. O pais son informados pola web do centro e polas canles establecidas               
con regularidade para tal efecto, abalar móbil e tamén a través dos correos             
corporativos do centro mediante as canles establecidas con normalidade. Se hai           
algunha indicación específica, telefónicamente ou a través dos/as titores/as. 

4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 

A páxina web está publicitada dentro do menu de materias e dedicado á Plástica e               
Visual no apartado de tarefas da páxina web do centro. Alí tamén están por              
separado os principais temas e enlaces a cada tema e tamén aos arquivos             
preparados. Tamén foi enviado ao alumnado e aos pais mediante as canles e             
ferramentas dixitais habituais. 
As modificacións feitas na programación serán publicitadas nas canles axeitadas, na           
web do centro para o interese do alumnado e para as familias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

EPVA B3.2.1. Clasifica correctamente calquera 
polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular 

B3.3. Estudar a construción de polígonos 
regulares coñecendo o lado. 

  

EPVA B3.3.1 Constrúe correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado. 

B3.4. Comprender as condicións dos centros e 
as rectas tanxentes en distintos casos de 
tanxencia e enlaces. 

  

EPVA B3.4.1. Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

  



 

EPVA B3.4.2. Resolve correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias e rectas, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

  

B2.2. Recoñecer as leis visuais da Gestalt que 
posibilitan as ilusións ópticas e aplicar estas 
leis na elaboración de obras propias. 

  

EPVA B2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas 
segundo as leis da Gestalt. 

  

EPVA B 2.2.2. Deseña ilusións ópticas 
baseándose nas leis da Gestalt. 

  

B2.4. Identificar significante e significado nun 
signo visual. 

  

EPVA B2.4.1. Distingue significante e significado 
nun signo visual. 

  

B1.1. Coñecer e aplicar os métodos creativos 
gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas e deseño. 

  

EPVA B1.1.1. Crea composicións aplicando 
procesos creativos sinxelos, mediante propostas 
por escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

  

B1.2. Crear composicións gráficoplásticas 
persoais e colectivas. 

  

EPVA B1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por 
escrito, o proceso creativo propio e alleo desde a 
idea inicial ata a execución definitiva. 

  

B1.4. Identificar e diferenciar as propiedades 
da cor luz e a cor pigmento. 

  

EPVA B1.4.2. Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións volumétricas 
sinxelas 

  

EPVA B1.4.3. Realiza composicións abstractas con 
diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensacións por medio do uso da cor. 

  
  



 

B1.5. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico- plásticas 
secas, húmidas e mixtas. Témpera e lapis de 
grafito e de cor; colaxe. 

  

EPVA B1.5.2. Utiliza o lapis de gráfito e de 
cor, creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas mediante a aplicación 
do lapis de forma continua en superficies 
homoxéneas ou degradadas 

  

EPVA B1.5.4 Utiliza o papel como material, 
manipulando, resgando ou pregando, crendo 
texturas visuais e táctiles, para crear composicións, 
colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

  

EPVA B1.5.5. Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

  

EPVA B1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o 
seu material en perfecto orde e estado, e achégao 
á aula cando é necesario para a elaboración das 
actividades. 

  

B2.6. Analizar e realizar fotografías 
comprendendo e aplicando os fundamentos 
desta. 

  

EPVA B2.6.1. Identifica encadramentos e puntos 
de vista nunha fotografía. 

  

EPVA B.2.6.2. Realiza fotografías con distintos 
encadramentos e puntos de vista, aplicando 
diferentes leis compositivas 

  

  

 

  
Avaliación e cualificación 



 

Avaliación Procedementos: 
O alumnado será avaliado unicamente a través de prácticas, 
directamente relacionadas cos estándares de aprendizaxe, 
representando o 100% da nota. 

Instrumentos: 
-Exercicios gráfico-plásticos de carácter individual 
  

Cualificación 
final 

A cualificación final será resultado do acadado polo alumnado na 1ª 
e 2ª avaliacións, tendo en conta tamén que o traballo realizado no 
terceiro trimestre non penalizará o alumnado nas cualificacións, 
senón que servirá para mellorar resultados,  podendo chegar a 
mellorar un máximo do 20%, sempre que amosen que o alumno 
acadou as competencias imprescindibles. 
  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumno/a deberá presentar, no día da proba, unha serie de 
traballos directamente relacionados cos estándares de aprendizaxe 
imprescindibles (seranlle enviados telematicamente no mes de 
xuño). 
  
A proba será teórico-práctica: 
-Preguntas para responder por escrito, relacionadas cos bloques 1 
e2. 
- Preguntas de tipo práctico  relacionadas co bloque 3. 

  

Para aprobar é necesario acadar unha nota mínima de 5, resultado da 
media ponderada entre os traballos presentados e a nota do exame: 
traballos 40% e exame 60%. 

  

(No caso de non se poder ralizar aproba de maneira presencial, 
os traballos constituirán o 100% da nota) 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
  
  
  

Criterios de cualificación: 
  
  
  



 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
  

  
 

  

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Recuperación: o alumnado coa 1ª ou 2ª Avaliacións 
suspensas  (ou ambas) realizarán unha serie de traballos 
relacionados cos estándares de aprendizaxe vistos até o día 
da suspensión das clases. 
  
Ampliación e reforzo: Proporase ao alumnado actividades 
de ampliación moi sinxelas, por exemplo, de fotografía, 
ilusións ópticas e de cor (tema que aínda que non foi visto 
neste curso, si o foi en 1º de ESO) , que permita seguir 
avanzando e ao mesmo tempo reforzar e repasar conceptos e 
destrezas xa traballadas anteriormente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen 
conectividade) 

A información e as propostas de traballo realizaas o profesor a través da 
plataforma classroom, asosiada ao correo electrónico de centro. 
Os/as alumnos/as que non poden acceder á súa correspondente 
classroom son informados directamente por correo electrónico. 
Para a entrega das tarefas, o alumnado deberá tirar unha foto do seu 
traballo e subilo á classroom (ou enviar directamente por correo 
electrónico, os que non poden acceder á classroom). 

Materiais e 
recursos 

- Classroom, onde o alumnado ten acceso a: 
-Vídeos didácticos 
-Material editado en PDF 
-Presentacións online 
-Actividades e tarefas 

-Blog do Departamento de Plástica MGBOOK 

  

  

  

  

http://mgbook.blogspot.com/
http://mgbook.blogspot.com/


 

  

  

  

  
 

  

  

  

  

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

O alumnado será informado a través da classroom e a 
través do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 3º ESO. PLÁSTICA (Grupo C) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 En vermello, o que non vai ser impartido en conta neste curso (3ºc) 

 
 

EPVA B3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisectriz circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

EPVA B3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

EPVA B3.3.1 Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado. 

EPVA B3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

EPVA B3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias e rectas, 
utilizando adecuadamente as ferramentas. 

EPVA B3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o diámetro maior. 

EPVA B3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os diámetros coñecidos. 

EPVA B3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e cinco centros. 



 

EPVA B2.1.1 Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica aplicando coñecementos 
dos procesos perceptivos. 

EPVA B2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. 

EPVA B 2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt. 

EPVA B2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual. 

EPVA B1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos e milimétricos. 

EPVA B2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e describindo os 
seus elementos. 

EPVA B2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, identificando os elementos 
de significación, narrativos e as ferramentas visuais utilizadas, sacando conclusións e 
interpretando o seu significado. 

EPVA B1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas por 
escrito, axustándose aos obxectivos finais. 

EPVA B1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de deseño gráfico, deseños 
de produto, moda e as súas múltiples aplicacións. 

EPVA B1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso creativo propio e alleo desde 
a idea inicial ata a execución definitiva. 

EPVA B1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos e milimétricos 

EPVA B1.4.1. Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas propias 
da cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para expresar sensacións en composicións 
sinxelas. 

EPVA B1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas 
sinxelas 



 

EPVA B1.4.3. Realiza composicións abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensacións por medio do uso da cor. 

EPVA B1.5.1 Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicandoas de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade. 

EPVA B1.5.2.  Utiliza o lapis de gráfito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurativas 
e abstractas  mediante a aplicación do lapis de forma continua en superficies homoxéneas ou 
degradadas. 
  

EPVA B1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 
esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 
expresivas segundo o grao de opacidade e  a creación de texturas visuais cromáticas. 

EPVA B1.5.4  Utiliza o papel como material, manipulando, resgando ou pregando, crendo texturas 
visuais  e táctiles, para crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 
 

EPVA B1.5.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

EPVA B1.5.6. Aproveita materiais reciclados para  a elaboración de obras de forma responsable co 
medio e aproveitando as súas calidades gráfico~plásticas. 

EPVA B1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo  e o seu material en perfecto orde e estado, e 
achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

EPVA B3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos 

EPVA B3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, identificando as 
tres proxeccións dos seus vértices e as súas arestas. 

EPVA B3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes de redución sinxelos. 

EPVA B3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente a 
escuadra e o cartabón para o trazado de paralelas. 



 

EPVA B2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de vista nunha fotografía. 

EPVA B.2.6.2. Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de vista, aplicando 
diferentes leis compositivas. 

EPVA B2.8.1. Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e 
audiovisuais. 

EPVA B2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos visuais como as figuras 
retóricas. 

EPVA B2.3.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos. 

EPVA B2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, situándoa no seu contexto e 
analizando a narrativa cinematográfica en relación coa mensaxe. 

EPVA B2.11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando 
os recursos dixitais de xeito axeitado. 

EPVA B2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcións 
utilizando diferentes linguaxes e códigos, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso (guión 
técnico, story- board, realización, etc.), e valora de xeito crítico os resultados. 
  

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN  

A avaliación SERÁ CONTÍNUA e terá carácter formativo e orientador, como xa se recolle na               
programación.  

Ao ser contínua, terase en conta a cualificación da segunda avaliación como a nota final mínima                
acadada polo alumno. Isto é, o traballo realizado no terceiro trimestre non penalizará o alumnado nas                
cualificacións. 

Os actividades do terceiro trimestre, propostas e avaliadas vía online (correo corporativo do centro)              
basearanse de contidos do primeiro e segundo trimestre, aínda que serán actividades diferentes, ou              
con enfoques diferentes, as feitas na aula, para favorecer a motivación do alumno 

Non se engadirán novos contidos, quedando sin impartir básicamente contidos multimedia a parte             
dos contidos de debuxo técnico.  

-PROCEDEMENTOS 

A avaliación e valoración dos traballos desta terceira avaliación seguirán as mesmas pautas que nas               
clases presenciais, coa salvedade de que xa non será posible o trabllo colectivo, da forma que                
faciamos na clase, pero no traballo individual, a diferencia está no proceso de entrega dos traballos,                
vía telemática (email) mediante forografías, non entrega física. 

As valoracións e correcións do profesor faranse da mesma maneira, a volta de correo. 

Os traballos serán voluntarios, xa que non podemos penalizar a non entrega dos mesmos. Sen               
embargo, pensamos que o desenvolvemento da creatividade é especialmente importante e supón            
unha axuda emocional nun momento coma este, polo que máis alá das cualificacións tentamos que o                
alumno valore as actividades tamén desta maneira. 

As entregas non teñen unha data concreta, senon que se pide que os traballos e actividades                
propostas polo profesor cheguen ao correo do mesmo antes de mediados de xuño, e que o alumno                 
estruture o seu tempo como vexa convinte. 

 

-INSTRUMENTOS 

As propostas de traballo enviaranse ao alumnado periódicamente, cada semana, mediante           
videotutoriales nos que o profesor explcará, activamente, con demostracións, que é o que propón ao               
alumno e para qué sirve esa actividade. 

Os videotutoriales están e estarán colgados no servidor de video VIMEO, e os alumnos accederán a                
eles mediante contraseña, que lles será enviada por email coa proposta por escrito. 



 

As entregas as farán mediante rexistro fotográfico do seu traballo, ao mail do profesor 

 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 

Ao ser contínua, terase en conta a cualificación da segunda avaliación como a nota final mínima                
acadada polo alumno. Isto é, o traballo realizado no terceiro trimestre non penalizará o alumnado nas                
cualificacións. 

O alumno poderá aumentar a cualificación coa entrega de todas as actividades propostas con              
traballos que amosen que o alumno acadou as competencias descritas na programación, agás as              
que se adscriben a contidos non impartidos. 

Non existe unha limitación de “puntos” ou valoración numérica no que o alumno pode aumentar a súa                 
cualificación. Coma nas clases presenciais, a implicación, cantidade e calidade do seu traballo             
ponderarán positivamente sen que haxa un límite nesta valoración. 

 

 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO  

En 3ºC todos os alumnos teñen a materia aprobada 

 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 

Non temos neste curso alumnos coa materia pendente. 

 

-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 



 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,         
ampliación) 

 

3.1 ACTIVIDADES 

 

3º C 

As actividades propostas teñen por obxecto o repaso de conceptos xa vistos no parte presencial,               
especialmente no que atinxe a debuxo artístico, cor, deseño e comunicación visual ,volume e Banda               
Deseñada. As actividades propostas ata o momento en 3ºc son moi similares ás que se propoñen en                 
cuarto ESO, e son as seguintes: 

-Realización de debuxos a lápices de cores, de obxectos da casa que os alumnos tiveran cerca no                 
confinamento (videotitoriais feitos polo profesor enviado o 13 de marzo e o 22 de marzo), Se pide que                  
o alumno realice varios debuxos, 5 como mínimo, utilizando esta técnica e repasando os conceptos               
vistos no tema das cores. 

-Realización de debuxos con bolígrafo (uno mínimo) nas que se repase o concepto de claroscuro e                
de debuxo analítico. Se pide que se faga tamén de obxectos pequenos da casa. O videotitorial para                 
esta actividade enviouse ao aulmnado o 30 de marzo 

-Debuxando con técnicas alternativas, materiais de refugallo: posos de café, maquillaxe, obxectos            
pigmentados de calqueira tipo...Porponse ao alumno mediante vidotitorial enviado o 2 de abril que              
fagauso de materiais de refugallo para pintar (non específicamente pinturas) e facer así un traballo. 

-Pintando un cuadro mural na parede. Proponse ao alumnado que faga unha pintura mural nunha               
parede (si ten permiso e as condicións na casa para elo) cos materiais que teña a man. Envíase un                   
videotitorial para isto o 20 de abril. 

-Banda deseñada. A proposta é facer unha banda deseñada, de un a dúas follas, sobre as vivencias                 
do alumno no confinamento. Pode enfocarlo da maneira que queira e usar a técnica que prefira. Con                 
algúns traballos deste e outros cursos que tamén fagan esta actidade farase unha pequena              
publicación. O profesor envía como tutorial unha publicación propia , A TRES BANDAS, cunha BD               
para aprender a facer BD 

2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 



 

3º C 

As actividades propostas envíanse por email aos alumnos, todos eles con conectividade, segundo o              
falado cos titores e demáis profesores a través do correo corporativo, con que todas as mensaxes,                
titoriais e demáis, chegaron ao seu destino. 

As propostas, dadas as cualificacións positivas de todo o alumnado no segundo trimestre,             
enténdense como voluntarias, de repaso de conceptos e ampliación das capacidades e asentamento             
das competencias a través delas.  

O seu enfoque non é o de mellorar “notas” para o alumnado, aínda que para algúns de eles poida                   
resultar así, senón o de mellorar a vivencia extrema do confinamento, e aproveitar as excelentes               
cualidades dunha materia coma a de plástica, para potencias e dar saída a creatividade, cunha               
finalidade non só académica, senón, e neste caso sobre todo, de crecimento personal e de benestar                
emocional e psicolóxico 

As actividades propostas envíanse de maneira espaciada entre elas (unha semana ou dúas), e sen               
poñer límites de entrega específicos para cada unha. 

Aínda que son voluntarias, poden subir as cualificacións do alumno cara a nota final. Os alumnos que                 
as fagan poderán administrar o seu tempo, con tal de que as entreguen, por email, antes do fín de                   
curso. 

O profesor comenta individualmente os traballos recibidos cos alumnos. 

A última actividade proposta foi o 20 de abril. Ata o momento van cinco, que o alumno poderá facer                   
administrando os tempos por si mesmo. Non se proporán máis actividades, e o tempo que resta de                 
curso adicarase a comentar os traballos recibidos co alumnado. 

 

 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 

3º C 

Os materiais e recursos utilizados son vídeos (tutoriais) feitos co móbil e editados cun programa,               
NCH VideoPad, de edición de vídeo, que ermite editar video mp4 fácilmente, e que o profesor                
mercou online, cos seus propios recursos, dada a situación, o 12 de marzo, o día no que se                  
suspenderon as clases en Galicia, aínda non en todo o estado, previo aos estado de alarma. 

Os vídeos súbense á plataforma VIMEO, baixo contraseña. Os alumnos receben a proposta de              
actividade xunto co enlace do videotitorial, no seu buzón de correo electrónico, e envían os traballos                
fotografiados pola mesma vía 

Os recursos e materiais usados polo alumnado procuraranse que sexan materiais sinxelos, e incluso              
de refugallo, de maneira que TODOS poidan ter acceso á realización das propostas feitas polo               
profesor. 



 

O blogue de artes, mgbook.blogspot.com, serve tamén como agregador de contidos do que se fai               
uso nestes días de non presencialidade. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

 

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 

O alumnado é informado polo email corporativo do centro 

 

4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 

O pais son informados pola web do centro. Se hai algunha indicación específica, telefónicamente ou               
a través dos titores. 

  

 

 

4º ESO. PLÁSTICA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 



 

CRITERIO DE AVALIACIÓN  

En bermello, os criterios que non van ser computados neste curso 

• Bloque 1. Expresión plástica 

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

B1.2. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diferentes soportes e técnicas, tanto            
analóxicas coma dixitais, valorando o esforzó de superación que supón o proceso creativo.  

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

B1.4. Realizar proxectos plásticos que comporten unha organización 

de forma cooperativa, valorando o traballo en equipo coma fonte de riqueza na creación artística. 

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

 

• Bloque 2. Debuxo técnico 

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

B2.2. Diferenciar e utilizar os sistemas de representación gráfica, recoñecendo a utilidade do debuxo              
de representación obxectiva no ámbito das artes, a arquitectura, o deseño e a enxeñaría.  

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

 

• Bloque 3. Fundamentos do deseño  

 

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

B3.2. Identificar os elementos que forman a estrutura da linguaxe do deseño.  



 

B3.3. Realizar composicións creativas que evidencien as calidades técnicas e expresivas da linguaxe             
do deseño adaptándoas ás áreas, e valorando o traballo en equipo para a creación de ideas orixinais.  

 

• Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia 

 

B4.1. Identificar os elementos que forman a estrutura narrativa e expresiva básica da linguaxe              
audiovisual e 

multimedia, e describir correctamente os pasos necesarios para a producción dunha mensaxe            
audiovisual, e valorando o labor de equipo. 

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

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

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

 

 

 

  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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

EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, empregando os              
materiais e as técnicas con precisión. 

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

 

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

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



 

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

EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases,e aplícao á produción de proxectos 
persoais e de grupo. 

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

EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

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

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

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

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

EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais. 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, valorando o 
traballo organizado e secuenciado na realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións gráficas. 

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

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

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas 

cinematográficas, valorando os seus factores expresivos. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN 

A avaliación SERÁ CONTÍNUA e terá carácter formativo e orientador, como xa se recolle na               
programación.  

Ao ser contínua, terase en conta a cualificación da segunda avaliación como a nota final mínima                
acadada polo alumno. Isto é, o traballo realizado no terceiro trimestre non penalizará o alumnado nas                
cualificacións. 

Os actividades do terceiro trimestre, propostas e avaliadas vía online (correo corporativo do centro)              
basearanse de contidos do primeiro e segundo trimestre, aínda que serán actividades diferentes, ou              
con enfoques diferentes, as feitas na aula, para favorecer a motivación do alumno 

Non se engadirán novos contidos, quedando sin impartir básicamente contidos multimedia a parte             
dos contidos de debuxo técnico.  

-PROCEDEMENTOS 

A avaliación e valoración dos traballos desta terceira avaliación seguirán as mesmas pautas que nas               
clases presenciais, coa diferencia está da forma de entrega dos traballos, vía telemática (email)              
mediante forografías, non entrega física. 

As valoracións e correcións do profesor faranse da mesma maneira, a volta de correo. 

Os traballos serán voluntarios, xa que non podemos penalizar a non entrega dos mesmos. Sen               
embargo, pensamos que o desenvolvemento da creatividade é especialmente importante e supón            
unha axuda emocional nun momento coma este, polo que máis alá das cualificacións tentamos que o                
alumno valore as actividades tamén desta maneira. 

As entregas non teñen unha data concreta, senon que se pide que os traballos e actividades                
propostas polo profesor cheguen ao correo do mesmo antes de mediados de xuño, e que o alumno                 
estruture o seu tempo como vexa convinte. 

 

-INSTRUMENTOS 

As propostas de traballo enviaranse ao alumnado periódicamente, cada semana, mediante           
videotutoriales nos que o profesor explcará, activamente, con demostracións, que é o que propón ao               
alumno e para qué sirve esa actividade. 



 

Os videotutoriales están e estarán colgados no servidor de video VIMEO, e os alumnos accederán a                
eles mediante contraseña, que lles será enviada por email coa proposta por escrito. 

As entregas as farán mediante rexistro fotográfico do seu traballo, ao mail do profesor 

 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 

Ao ser contínua, terase en conta a cualificación da segunda avaliación como a nota final mínima                
acadada polo alumno. Isto é, o traballo realizado no terceiro trimestre non penalizará o alumnado nas                
cualificacións. 

O alumno poderá aumentar a cualificación coa entrega de todas as actividades propostas con              
traballos que amosen que o alumno acadou as competencis descritas na programación, agás as que               
se adscriben a contidos non impartidos. 

Non existe unha limitación de “puntos” ou valoración numérica no que o alumno pode aumentar a súa                 
cualificación. Coma nas clases presenciais, a implicación, cantidade e calidade do seu traballo             
ponderarán positivamente sen que haxa un límite nesta valoración. 

 

 

 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Non haberá neste curso ao non termos alumnos coa materia suspensa na segunda avaliación. Ao ser                
unha materia avaliada de forma contínua, todos os alumnos teñen garantizado o aprobado. 

 

 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 

Non temos neste curso alumnos coa materia pendente. 

 

-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 



 

-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,         
ampliación) 

 

3.1 ACTIVIDADES 

 

As actividades propostas teñen por obxecto o repaso de conceptos xa vistos no parte presencial,               
especialmente no que atinxe a debuxo artístico, cor, deseño e comunicación visual ,volume e Banda               
Deseñada. As actividades propostas ata o momento son as seguintes: 

-Realización de debuxos a lápices de cores, de obxectos da casa que os alumnos tiveran cerca no                 
confinamento (videotitoriais feitos polo profesor enviado o 13 de marzo e o 22 de marzo), Se pide que                  
o alumno realice varios debuxos, 6 como mínimo, utilizando esta técnica e repasando os conceptos               
vistos no tema das cores. 

-Realización de debuxos con bolígrafo (uno mínimo) nas que se repase o concepto de claroscuro e                
de debuxo analítico. Se pide que se faga tamén de obxectos pequenos da casa. O videotitorial para                 
esta actividade enviouse ao aulmnado o 30 de marzo 

-Debuxando con técnicas alternativas, materiais de refugallo: posos de café, maquillaxe, obxectos            
pigmentados de calqueira tipo...Porponse ao alumno mediante vidotitorial enviado o 2 de abril que              
fagauso de materiais de refugallo para pintar (non específicamente pinturas) e facer así un traballo. 

-Pintando un cuadro mural na parede. Proponse ao alumnado que faga unha pintura mural nunha               
parede (si ten permiso e as condicións na casa para elo) cos materiais que teña a man. Envíase un                   
videotitorial para isto o 20 de abril. 

-Banda deseñada. A proposta é facer unha banda deseñada, de un a dúas follas, sobre as vivencias                 
do alumno no confinamento. Pode enfocarlo da maneira que queira e usar a técnica que prefira. Con                 
algúns traballos deste e outros cursos que tamén fagan esta actidade farase unha pequena              



 

publicación. O profesor envía como tutorial unha publicación propia , A TRES BANDAS, cunha BD               
para aprender a facer BD 

 

 

 

3.2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 

As actividades propostas envíanse por email aos alumnos, todos eles con conectividade, segundo o              
falado cos titores e demáis profesores a través do correo corporativo, con que todas as mensaxes,                
titoriais e demáis, chegaron ao seu destino. 

As propostas, dadas as cualificacións positivas de todo o alumnado no segundo trimestre,             
enténdense como voluntarias, de repaso de conceptos e ampliación das capacidades e asentamento             
das competencias a través delas.  

O seu enfoque non é o de mellorar “notas” para o alumnado, aínda que para algúns de eles poida                   
resultar así, senón o de mellorar a vivencia extrema do confinamento, e aproveitar as excelentes               
cualidades dunha materia coma a de plástica, para potenciar e dar saída a creatividade, cunha               
finalidade non só académica, senón, e neste caso sobre todo, de crecimento personal e de benestar                
emocional e psicolóxico 

As actividades propostas envíanse de maneira espaciada entre elas (unha semana ou dúas), e sen               
poñer límites de entrega específicos para cada unha. 

Aínda que son voluntarias, poden subir as cualificacións do alumno cara a nota final. Os alumnos que                 
as fagan poderán administrar o seu tempo, con tal de que as entreguen, por email, antes do fín de                   
curso. 

O profesor comenta individualmente os traballos recibidos cos alumnos. 

A última actividade proposta foi o 20 de abril. Ata o momento van cinco, que o alumno poderá facer                   
administrando os tempos por si mesmo. Non se proporán máis actividades, e o tempo que resta de                 
curso adicarase a comentar os traballos recibidos co alumnado. 

 

 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 

 

Os materiais e recursos para transmitir as clases utilizados son vídeos (tutoriais) feitos co móbil e                
editados cun programa, NCH VideoPad, de edición de vídeo, que permite editar video mp4. 



 

 

Os vídeos súbense á plataforma VIMEO, baixo contraseña. Os alumnos receben a proposta de              
actividade xunto co enlace do videotitorial, no seu buzón de correo electrónico, e envían os traballos                
fotografiados pola mesma vía. 

Tamén úsanse materiais en PDF, sempre feitos polo profesor. 

O blogue de artes, mgbook.blogspot.com, serve tamén como agregador de contidos do que se fai               
uso nestes días de non presencialidade. 

Os recursos e materiais usados polo alumnado procuraranse que sexan materiais sinxelos, e incluso              
de refugallo, de maneira que TODOS poidan ter acceso á realización das propostas feitas polo               
profesor. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

 

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 

O alumnado é informado polo email corporativo do centro 

 

 

4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 

Os pais son informados pola web do centro. Se hai algunha indicación específica, telefónicamente ou               
a través dos titores. 

  

 

 



 

 

DEBUXO ARTÍSTICO I 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN                               ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

Dada a natureza totalmente práctica da materia, na que a aula funciona coma un taller e na que os                   
contidos, competencias e estándares non son “separables” como items autónomos, non se pode             
dicir que quedaran estándares ou competencias fóra das clases ao ser interrumpido o curso e ao                
ter impartido de maneira presencial 7 dos seus meses de docencia. 

Os estándares e competencias , e os criterios de evaluación empregados, poden consideerarse             
acadados en todo o alumnado, que cumpiu positivamente na materia na segunda avaliación. Por              
tanto, neste aspecto nos remitimos á programación feita ao principio do curso. 

O alumnado acada, pois, os estándares esixibles para aprobar a materia, e as actividades do curso                
online centraranse en non perder estas capacidades, seguir debuxando na casa e evolucionar             
individualmente a partires do feito e do que se vaia facendo na casa. 

 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN 

A avaliación SERÁ CONTÍNUA e terá carácter formativo e orientador, como xa se recolle na               
programación.  

Ao ser contínua, terase en conta a cualificación da segunda avaliación como a nota final mínima                
acadada polo alumno. Isto é, o traballo realizado no terceiro trimestre non penalizará o alumnado nas                
cualificacións. 



 

Os actividades do terceiro trimestre, propostas e avaliadas vía online (correo corporativo do centro)              
basearanse de contidos do primeiro e segundo trimestre, aínda que serán actividades diferentes, ou              
con enfoques diferentes, as feitas na aula, para favorecer a motivación do alumno 

 

-PROCEDEMENTOS 

A avaliación e valoración dos traballos desta terceira avaliación seguirán as mesmas pautas que nas               
clases presenciais, coa diferencia está da forma de entrega dos traballos, vía telemática (email)              
mediante forografías, non entrega física. 

As valoracións e correcións do profesor faranse da mesma maneira, a volta de correo. 

Os traballos serán voluntarios, xa que non podemos penalizar a non entrega dos mesmos. Sen               
embargo, pensamos que o desenvolvemento da creatividade é especialmente importante e supón            
unha axuda emocional nun momento coma este, polo que máis alá das cualificacións tentamos que o                
alumno valore as actividades tamén desta maneira. 

As entregas non teñen unha data concreta, senon que se pide que os traballos e actividades                
propostas polo profesor cheguen ao correo do mesmo antes de mediados de xuño, e que o alumno                 
estruture o seu tempo como vexa axeitado. 

 

-INSTRUMENTOS 

As propostas de traballo enviaranse ao alumnado periódicamente, cada semana, mediante           
videotutoriales nos que o profesor explcará, activamente, con demostracións, que é o que propón ao               
alumno e para qué sirve esa actividade. 

Os videotutoriales están e estarán colgados no servidor de video VIMEO, e os alumnos accederán a                
eles mediante contraseña, que lles será enviada por email coa proposta por escrito. 

As entregas as farán mediante rexistro fotográfico do seu traballo, ao mail do profesor 

 

 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 

Ao ser contínua, terase en conta a cualificación da segunda avaliación como a nota final mínima                
acadada polo alumno. Isto é, o traballo realizado no terceiro trimestre non penalizará o alumnado nas                
cualificacións. 



 

O alumno poderá aumentar a cualificación coa entrega de todas as actividades propostas con              
traballos que amosen que o alumno acadou as competencis descritas na programación, agás as que               
se adscriben a contidos non impartidos. 

Non existe unha limitación de “puntos” ou valoración numérica no que o alumno pode aumentar a súa                 
cualificación. Coma nas clases presenciais, a implicación, cantidade e calidade do seu traballo             
ponderarán positivamente sen que haxa un límite nesta valoración. 

 

 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Non se contempla, debido a que todos os alumnos acadaron o aprobado na segunda evaluación, e                
por tanto, todos o teñen garantizado na terceira 

 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 

Non hai alumnado con materia pendente, ainda que si o hai con cambio de modalidade, que cursan                 
debuxo artítistico II e que tamén figuran matriculados en dibuxo artístico I 

 

-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Para este alumnado, o criterio de dapartamento foi dende principio do curso seguir a lóxica e o                 
sentido común, e cualificar Debuxo Artístico I coa mesma nota que DAII, xa que non ten sentido                 
facelo doutra maneira, ao ser avaliadas competencias análogas, e ao ser imposible cursar             
presencialmente as dúas materias, no curso presencial normal. 

 

-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para este alumnado de cambio de modalidade, remitome ao epígrafe anterior 

 

-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

De aplicación o exposto no apartado de criterios e procedementos en Debuxo Artístico II, neste               
anexo 

 



 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,         
ampliación) 

 

3.1 ACTIVIDADES 

As actividades propostas teñen por obxecto o repaso de conceptos xa vistos no parte presencial,               
especialmente no que atinxe a claroscuro, cor, perspectiva, ilustración, narrativa e comunicación            
gráfica e comunicación secuencial. As actividades propostas ata o momento son as seguintes: 

-Realización dunha ilustración sobre a IGUALDADE a partires dun briefing proposto pola biblioteca,             
co fin de utilizar o deseño para unhas bolsas que se imprimirán. A idea é relacionar os libros e a                    
lectura nunha proposta gráfica e facer unha ilustración, nun proceso diferenciado entre bocetos, fase              
de realización e entrega final. O traballo foi levado online pola profesora de prácticas, Marta Quinteiro                
Vilar, e supervisado polo profesor titular, e finalmente cualificado e comentado polos dous. 

-Realización de debuxos a lápices de cores, de obxectos da casa que os alumnos tiveran cerca no                 
confinamento (videotitorial enviado o 28 de abril), Se pide que o alumno realice varios debuxos, 5                
como mínimo, utilizando esta técnica e repasando os conceptos vistos no tema das cores. 

-Realización de debuxos con bolígrafo (uno mínimo) nas que se repase o concepto de claroscuro e                
de debuxo analítico. Se pide que se faga tamén de obxectos pequenos da casa. O videotitorial para                 
esta actividade enviouse ao aulmnado o 27 de abril 

-Debuxando con técnicas alternativas, materiais de refugallo: posos de café, maquillaxe, obxectos            
pigmentados de calqueira tipo...Porponse ao alumno mediante vidotitorial enviado o 28 de abril que              
fagauso de materiais de refugallo para pintar (non específicamente pinturas) e facer así un traballo. 

-Pintando un cuadro mural na parede. Proponse ao alumnado que faga unha pintura mural nunha               
parede (si ten permiso e as condicións na casa para elo) cos materiais que teña a man. Envíase un                   
videotitorial para isto o 28 de abril. 

-Banda deseñada. A proposta (14 de abril) é facer unha banda deseñada, de un a dúas follas, sobre                  
as vivencias do alumno no confinamento. Pode enfocarlo da maneira que queira e usar a técnica que                 
prefira. Con algúns traballos deste e outros cursos que tamén fagan esta actidade farase unha               
pequena publicación. O profesor envía como tutorial unha publicación propia , A TRES BANDAS,              
cunha BD para aprender a facer BD 

 

 



 

3.2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 

As actividades propostas envíanse por email aos alumnos, todos eles con conectividade, segundo o              
falado cos titores e demáis profesores a través do correo corporativo, con que todas as mensaxes,                
titoriais e demáis, chegaron ao seu destino. 

A primeira das actividades foi xestionada con un correo que foi creado a tal efecto con acceso para o                   
profesor titular e a profesora de prácticas, Marta Quinteiro 

As propostas, dadas as cualificacións positivas de todo o alumnado no segundo trimestre,             
enténdense como voluntarias, de repaso de conceptos e ampliación das capacidades e asentamento             
das competencias a través delas.  

O seu enfoque non é o de mellorar “notas” para o alumnado, aínda que para algúns de eles poida                   
resultar así, senón o de mellorar a vivencia extrema do confinamento, e aproveitar as excelentes               
cualidades dunha materia coma a de debuxo artístico, para potenciar e dar saída a creatividade,               
cunha finalidade non só académica, senón, e neste caso sobre todo, de crecimento personal e de                
benestar emocional e psicolóxico. 

Ademáis, é importante que o alumno manteña (e amplíe, se é posible) as súas capacidades,               
competencias e destrezas de cara a cursar debuxo artístico II no vindeiro ano.  

As actividades propostas envíanse de maneira espaciada entre elas e sen poñer límites de entrega               
específicos para cada unha. 

Aínda que son voluntarias, poden subir as cualificacións do alumno cara a nota final. Os alumnos que                 
as fagan poderán administrar o seu tempo, con tal de que as entreguen, por email, antes do fín de                   
curso. 

O profesor comenta individualmente os traballos recibidos cos alumnos. 

A última actividade proposta foi o 28 de abril. Ata o momento van cinco, que o alumno poderá facer                   
administrando os tempos por si mesmo. Non se proporán, en principio máis actividades, e o tempo                
que resta de curso adicarase a comentar os traballos recibidos co alumnado. 

 

 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 

Os materiais e recursos para transmitir as clases utilizados son vídeos (tutoriais) feitos co móbil e                
editados cun programa, NCH VideoPad, de edición de vídeo, que permite editar video mp4. 

 

Os vídeos súbense á plataforma VIMEO, baixo contraseña. Os alumnos receben a proposta de              
actividade xunto co enlace do videotitorial, no seu buzón de correo electrónico, e envían os traballos                
fotografiados pola mesma vía. 



 

Tamén úsanse materiais en PDF, sempre feitos polo profesor. (tanto o titular coma a de prácticas). 

O blogue de artes, mgbook.blogspot.com, serve tamén como agregador de contidos do que se fai               
uso nestes días de non presencialidade. 

Os recursos e materiais usados polo alumnado procuraranse que sexan materiais sinxelos, e incluso              
de refugallo, de maneira que TODOS poidan ter acceso á realización das propostas feitas polo               
profesor. 

 

 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

 

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 

email corporativo, ocasionalmente teléfono 

 

4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 

web do centro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBUXO ARTÍSTICO II 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
En vermello aqueles estándares e criterios non dados durante o periodo de clases             
presenciais. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN                               ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
B1.1. Desenvolve a destreza    
debuxística con distintos niveis de     
iconicidade. 

. 

 

B1.2. B1.2. Interpretar unha forma ou      
un obxecto segundo as súas     
intencións comunicativas. 

 

DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou      
obxectos atendendo a diversos graos de      
iconicidade, con diferentes técnicas gráficas     
e segundo as súas funcións comunicativas      
(ilustrativas, descritivas, ornamentais ou    
subxectivas).  

DA2.B1.1.2. Analiza a configuración das     
formas naturais e artificiais discriminando o      
esencial das súas características formais,     
mediante a execución gráfica e a discusión       
verbal e escrita 

B2.2. Elaborar imaxes con distintas     
funcións expresivas utilizando a    
memoria e a retentiva visual. 

DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas    
mediante a percepción visual e táctil      
atendendo ás súas características formais     
esenciais.  

 

B2.2. Elaborar imaxes con distintas     
funcións expresivas utilizando a    
memoria e a retentiva visual.  

DA2.B2.2.1.Expresa sentimentos e valores    
subxectivos mediante a representación de     
composicións figurativas e abstractas de     
formas e cores (funcións expresivas).  

DA2.B2.2.2. Experimenta con métodos    
creativos de memorización e retentiva para      
procurar distintas representacións mediante    
valores lumínicos, cromáticos e    



 

compositivos, dun mesmo obxecto ou     
composición.  

 

B2.3. Investigar sobre a expresividade     
individual, coa linguaxe propia da     
expresión gráfico-plástica. 

 

DA2.B2.3.1. Analiza de forma verbal e      
escrita, individual e colectivamente, obras     
propias ou alleas, atendendo aos seus      
valores subxectivos.  

B3.1. Representar gráficamente con    
diferentes niveis de iconicidade, as     
formas, illadas ou nunha composición,     
o contorno inmediato, interiores e     
exteriores, expresando as   
características espaciais e de    
proporcionalidade, e valores lumínicos    
e cromáticos. 

DA2.B3.1.1. Comprende e representa 

as formas desde distintos puntos de vista.  

DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un      
elemento de estudo gráfico e elabora      
composicións cromáticas e lineais,    
atendendo ás variacións formais segundo o      
punto de 

vista.  

DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados     
ou nun contorno coñecendo os aspectos      
estruturais da forma, a posición e o tamaño        
dos seus elementos.  

B4.1. Analizar as relacións de     
proporcionalidade da figura humana. 

DA2.B4.1.1. Comprende a figura humana     
como un elemento de estudo 

gráfico e expresivo, mediante a observación      
e a reflexión de obras propias e alleas.  

DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana 

atendendo ás súas relacións de     
proporcionalidade mediante a observación    
do natural ou con modelos estáticos.  

DA2.B4.2.1. Representa a figura    
humana atendendo á expresión global     
das formas que a compoñen e á       
articulación e a orientación da     
estrutura que a define.  

DA2.B4.2.1. Representa a figura humana     
atendendo á expresión global das formas      
que a compoñen e á articulación e a        
orientación da estrutura que a define.  



 

B4.3. Experimentar cos recursos    
gráfico-plásticos para representar o    
movemento e a expresividade da     
figura humana. 

DA2.B4.3.1. É capaz de representar e captar       
o movemento da figura humana de forma       
gráfico-plástica aplicando diferentes técnicas. 

DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con distintos     
procedementos gráficoplásticos 

e diversas funcións expresivas coa figura      
humana como suxeito.  

B5.1. Coñecer e aplicar as     
ferramentas dixitais de debuxo e as      
súas aplicacións na creación    
gráficoplástica. 

DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as ferramentas      
do debuxo artístico dixital utilizando as TIC       
en procesos creativos.  

B5.2. Valorar a importancia do debuxo      
como ferramenta do pensamento e do      
coñecemento da súa terminoloxía, dos     
materiais e dos procedementos para     
desenvolver o proceso creativo con     
fins artísticos, tecnolóxicos ou    
científicos, así como as posibilidades d 

 
DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo      
artístico nos procesos proxectivos    
elaborando proxectos conxuntos con outras     
disciplinas artísticas ou non do mesmo nivel       
ou externos.  

DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e    
autonomía nos procesos artísticos, propondo     
solucións gráficoplásticas que afiancen o seu      
desenvolvemento persoal e a súa     
autoestima.  

DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as      
posibilidades do debuxo artístico nas     
ensinanzas artísticas, tecnolóxicas e    
científicas con exemplos claros e contacto      
directo con artistas, deseñadores/as,    
científicos/as e técnicos/as.  

DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e    
emprega con criterio a terminoloxía     
específica en postas en común dos seus       
proxectos individuais ou colectivos,    
fomentando a participación activa e a crítica       
construtiva.  

DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os     
materiais e os procedementos máis idóneos      



 

para representar e expresarse en relación ás       
linguaxes gráfico-plásticas.  

B5.3. Amosar unha actitude autónoma     
e responsable, respectando as    
producións propias e alleas, así como      
o espazo de traballo e as pautas       
indicadas para a realización de     
actividades, achegando á aula todos     
os materiais necesarios. 

DA2.B5.3.1. Mantén o seu espazo de traballo       
e o seu material en perfecto estado, e        
achégao á aula cando é necesario para a        
elaboración das actividades.  

 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2.1. AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
Cada alumno irá realizando os traballos, propostos a través dunha plataforma           
online, que lles son remitidos como varias tarefas e despois eles/as poden ir             
entregando na mesma plataforma mediante reenvío, mostrando unha fotografía de          
calidade do resultado, e que serán valorados conforme aos criterios de avaliación            
correspondentes e segundo sexa a natureza á que correspondan, que para o caso             
actual servirán os mesmos pois nesta materia estarán encamiñados como traballos           
tanto de recuperación, de reforzo e de repaso. 
Tendo en conta as novas circunstancias, os procedementos deben procurar darlle a            
oportunidade ao alumno de poñer en funcionamento todos aqueles aprendizaxes          
que foron adquirindo durante o curso dun xeito cómodo e non estresante, e para iso               
existen uns prazos flexibles de entrega e de producción das propias tarefas, nas que              
ao alumnado se lles da a posibilidade de autoxestionar os seus tempos e os seus               
propios recursos. 
tamén a inicitaiva do alumno/a conta para o incremento da nota que xa teña, xa que                
nos traballos propostos polo profesor hai marxe para que sexan eles, en moitos             
casos, os que deseñen o seu propio proceso de traballo, e que as actividades non               
sexan un mero exercicio pasivo.  

A autoaprendizaxe e a progresiva autosuficiencia do alumno nestas linguaxes          
visuais valóranse moi positivamente.  

 

 



 

INSTRUMENTOS 

Exercicios e actividades que poñan en funcionamento a creatividade do/a alumno/a, por unha             
banda, que sexan atractivos para eles/as, que sexan adecuados ás circunstancias, sacando            
proveito da situación extraordinaria de estar confinado, é dicir temáticas que visualicen e coas              
que poidan expresar a súa propia experiencia individualizada da estadía prolongada e            
inevitable na casa. Os exercicios e actividades, son evidentemente prácticos que se poden             
resolver perfectamente na casa, coas indicación adxuntas e ou comentadas na plataforma a             
cada un/unha deles/as. A través das imaxes dos exercicios entregados, o cotexo e o diálogo               
que se poida irse creando entre alumnado e profesor (individualizado) sempre será o mellor              
instrumento e ferramenta para que exista unha valoración o máis axeitada posible e cun              
resultado final positivo. Despois da valoración e primeiro envío, hai alumnado que pode             
voltar a reenviar os exercicios despois da primeira corrección telemática a modo de             
recuperación ou mesmo repaso ou reforzo e que pola razón que fose estaban mal plantexados               
ou errados nalgún aspecto e queiran subsanar eses erros ou mesmo porque queiran eles/as              
melloralo. 
Cada tarefa que se lles pide, acompañarase dun Pdf onde se lles explica pormenorizadamente              
as tarefas, aquelo que se pide, os obxectivos e os requerimentos para un exercicio adecuado               
aos criterios de avaliación do debuxo. 

 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 
A cualificación final obterase das notas da primeira e segunda avaliación. Tendo en             
conta isto como referencia, a nota final poderá variar sempre en beneficio do             
educando no caso da súa participación activa e dependendo do tipo de traballo             
entregado. Teranse pois en conta os criterios propios establecidos da primeira e            
segunda avaliación e se foron acadados ou non tamén mediante as actividades            
que se lles propoña e que se establecen como reforzo, repaso ou recuperación das              
aprendizaxes. Valorase positivamente unha boa elaboración dos traballos, os         
referidos á composición, a perspectiva intuitiva, á liña como configuradora da forma            
e as súa sutileza, aos materiais ben utilizados, á iluminación axeitada, ao            
sombreado e á expresividade da cor como da propia subxectividade e creatividade.            
Todas estas materializacións máis ou menos acadadas mediante os debuxos e           
traballos serán debidamente engadidos en positivo coa participación que teñan          
dentro do periodo de terceira avaliación. Para aqueles/as alumnos/as que teñan           
suspensa unha ou dúas avaliacións, poderán recuperar as mesmas cos propios           
traballos enviados pois neles están incluidos aspectos fundamentais para a          
superación da materia nas correspondentes dúas avaliacións anteriores. Xa falando          
en valor numérico, estamos a falar do mesmo que si se tratase dunha avaliación no               



 

que o necesario para aprobar debe ser estar entre o aprobado (5) e a máxima nota                
posible (10), máis nunca por debaixo das acadadas do que cada quen xa tiveran. 

 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
No caso de que algún/unha alumno/as non supere a materia porque non foi quen de               
acadar o estipulado nesta mesma remodelación para acadar o aprobado e tivese            
que presentarse a unha proba extraordinaria sería nas condicións establecidas no           
seguinte proceso sempre e cuxa estrutura é a seguinte:  
 

● O/a alumno/a terá que presentar unha serie de traballos directamente 
relacionados cos mínimos para superar a materia, salvo daqueles contidos, 
estándares e criterios non avaliados cocretados nesta programación 
remodelada,  así como realizar un exame de tipo práctico, cuxa estrutura é a 
seguinte:  

Dous exercicios prácticos:  

● a)  Realización dunha composición cun mínimo de tres elementos 
tridimensionais 
 sinxelos. 
 

● b)  Realización dun exercicio de valoración e mancha a partir dun modelo. 
 

O soporte para a realización da proba será de dúas follas, unha para cada exercicio,               
de tamaño DIN A3. O alumnado deberá levar á proba o material que considere              
oportuno, agás o papel, que se lle proporcionará no momento da proba.  

Valoraranse tanto os contidos como a presentación, expresión e correcta realización           
dos diferentes exercicios.  

Para aprobar é necesario acadar unha nota mínima de 5, resultado da media             
ponderada entre os traballos presentados e a nota do exame: traballos 40% e             
exame 60%.  

 

 



 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 
Remítese neste punto ao informe que xa realizou o xefe de departamento para esta              
cuestión. (*) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ( *) 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN (*) 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (*) 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE   (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

3.1 ACTIVIDADES 
As tarefas, subdivididas en apartados máis pequenos, teñen que ver con estandares            
que se viron durante as dúas primeiras avaliacións, e polo mesmo redundan nos             
aspectos de repaso, reforzo e tamén serven como recuperación, pola súa           
envergadura, porque ábrense á creatividade e liberdade de creación como na           
posibilidade e liberdade de materiais. O uso de obxectos da vida cotiá como             
temática para o debuxo, non dificulta para nada a realización da tarefa, máis ben as               
tarefas están adaptadas á circunstancias. A metodoloxía en debuxo artístico polo           
xeral baseáse no seguinte principio: unha persoa esquece o que lle contan e             
recorda sempre o que vive. E dicir, a aprendizaxe é activa, e baséase en facer               
cousas nas linguaxes e medios visuais nos que queremos instruir ao alumnado.            
Este facer ten que vir precedido, necesariamente, dunha seria observación e análise            
da realidade e un aprender a ver, que se vai educando, e através da realidade máis                
próxima, tamén. Os traballos pedidos para este periodo excepcional son varios que            
teñen como eixo a descripción dese confinamento obligatorio e necesario, sempre           
reflexando o seu popio mundo e desde o seu punto de vista, aproveitando como              
noutras materias do departamento esta circunstancia ao máximo. 
Pídeselles varios execicios que están divididos á súa vez en varios apartados            
explicados na comunicación con eles/as: 

● Un debuxo onde eles/as sexan os/as protagonistas e aparezan debuxados/as          
interactuando con obxectos cotiás pero a outro tamaño ou escala con           
relación o obxecto elixido, traballando así variedade de cuestións         
fundamentais, relacionadas coa expresividade, creatividade, pero tamén as        
destrezas e habilidades no cambio de tamaño, percepción, perspectiva, cor,          
etc. 



 

● Compartir tarefa coa materia de técnicas de expresión onde os debuxos           
previos sobre a natureza morta, serán valorados para esta materia tamén           
tendo en conta os correspondentes criterios de avaliación. 

● Proposta de exercicios onde os distintos procedementos gráficoplásticos e         
diversas funcións expresivas, estudo e análise da realidade mediante o          
debuxo con elementos básicos como a liña, a mancha, o volume e a             
perspectiva. Creación de varios debuxos dun mesmo lugar e dos obxectos           
que estean presentes  cos distintos elementos anteriores propios do debuxo. 

 

3.2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 
As actividades propostas envíanse pola plataforma virtual, niste caso unha          
classroom, serve como soporte e nexo fundamental e foi feito a propósito para a              
situación actual, desde o confinamento, para achegármonos a eles/as, sabendo en           
cada caso particular as circunstancias propias, ampliando prazos no seu caso, para            
o reenvío de actividades, para a corrección e tamén para o diálogo e as dúbidas que                
poideran xurdir.  
Ainda que teñen un carácter primordialmente voluntario, xa saben que as tarefas            
poden subir as cualificacións cara a nota final tendo en conta os parámetros             
indicados no apartado de cualificación desta remodelación, de do que están           
sucintamente informadospor parte tnto do profesorado das materias como polos/as          
titores/as. Os/as alumnos/as que as fagan poden administrar o seu tempo, con tal             
de que as entreguen, por email, antes do fin de curso para tales efectos. 
O profesor comenta individualmente os traballos recibidos cos alumnos, un/unha a           
un/unha, pois é o que permite a plataforma dixital, para asegurar unha axeitada             
comunicación, dentro das circunstancias evidentemente. 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 
PDFs, JPGs, enlaces a páxinas web e distinto material suministrado e recompilado            
de distintas fontes, en forma de apuntes e exercicios e tarefas creeadas polo propio              
profesor. Da plataforma Pinterest cos taboleiros do profesor, para ilustrar algúns           
textos ou exemplificar algunha tarefa, ao que están habituados a visitar           
https://www.pinterest.es/sebasanxo/ ou mesmo un blogue do profesor:       
http://plasticanxo.blogia.com  
Os/as alumnos/as utilizarán o seguinte material en xeral, e tamén durante o            
confinamentoe que todo o aumnado xa posúe: 
Blocks de debuxo de diferente gramaxe, lápis grafito brandos e duros, lápis            
composto ou lápis carbón, difuminos e distintos materiais utilizados habitualmente          
na materia de debuxo como sanguinas, lápis acuarelables, pasteis, ue ainda sendo            
opcionais, xa tiñan adquirido.  

https://www.pinterest.es/sebasanxo/
http://plasticanxo.blogia.com/
http://plasticanxo.blogia.com/


 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

 

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 
Mediante os correos correspondentes establecidos polo centro para cada alumno/a,          
xa que a classroom creada ao caso para o periodo de confinamento, permite             
enlazar co correo persoal habilitado polo centro educativo do alumnado e tamén a             
través da acción titorial (titores/as) e resto do profesorado. O pais son informados             
pola web do centro e polas canles establecidas con regularidade para tal efecto,             
abalar móbil e tamén a través dos correos corporativos do centro mediante as             
canles establecidas con normalidade. Se hai algunha indicación específica,         
telefónicamente ou a través dos/as titores/as. 

4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 
 
As modificacións feitas na programación serán publicitadas nas canles axeitadas, na           
web do centro para o interese do alumnado e para as familias. 

 

 

VOLUME 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Dada a natureza totalmente práctica da materia, na que a aula funciona coma un taller e na que os                   
contidos, competencias e estándares non son “separables” como items autónomos, non se pode             
dicir que quedaran estándares ou competencias fóra das clases ao ser interrumpido o curso e ao                
ter impartido de maneira presencial 7 dos seus meses de docencia. 

Os estándares e competencias , e os criterios de evaluación empregados, poden consideerarse             
acadados en todo o alumnado, que cumpiu positivamente na materia na segunda avaliación. Por              
tanto, neste aspecto nos remitimos á programación feita ao principio do curso. 



 

O alumnado acada, pois, os estándares esixibles para aprobar a materia, e as actividades do curso                
online centraranse en non perder estas capacidades, seguir traballando na casa na medida do              
posible  e evolucionar individualmente a partires do feito e do que se vaia facendo na casa. 

Somos conscientes que, nunha materia coma esta, non é doado, tendo en conta tamén o peche dos                 
comercios, que os alumnos poidan ter a man o material especializado preciso para modelado,              
baleirado, etc...por iso, as propostas deste final de curso son voluntarias, ponderarán            
positivamente nas calificacións e basearanse sempre na utlización de materias de refugallo que             
os alumnos atopen nas súas vivendas. 

 

 

 

 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN 

A avaliación SERÁ CONTÍNUA e terá carácter formativo e orientador, como xa se recolle na               
programación.  

Ao ser contínua, terase en conta a cualificación da segunda avaliación como a nota final mínima                
acadada polo alumno. Isto é, o traballo realizado no terceiro trimestre non penalizará o alumnado nas                
cualificacións. 

Os actividades do terceiro trimestre, propostas e avaliadas vía online (correo corporativo do centro)              
basearanse de contidos do primeiro e segundo trimestre, aínda que serán actividades diferentes, ou              
con enfoques diferentes, as feitas na aula, para favorecer a motivación do alumno 

 

-PROCEDEMENTOS 

A avaliación e valoración dos traballos desta terceira avaliación seguirán as mesmas pautas que nas               
clases presenciais, coa diferencia está da forma de entrega dos traballos, vía telemática (email)              
mediante forografías, non entrega física. 

As valoracións e correcións do profesor faranse da mesma maneira, a volta de correo. 

Os traballos serán voluntarios, xa que non podemos penalizar a non entrega dos mesmos. Sen               
embargo, pensamos que o desenvolvemento da creatividade é especialmente importante e supón            



 

unha axuda emocional nun momento coma este, polo que máis alá das cualificacións tentamos que o                
alumno valore as actividades tamén desta maneira. 

As entregas non teñen unha data concreta, senon que se pide que os traballos e actividades                
propostas polo profesor cheguen ao correo do mesmo antes de mediados de xuño, e que o alumno                 
estruture o seu tempo como vexa axeitado. 

 

-INSTRUMENTOS 

As propostas de traballo enviaranse ao alumnado periódicamente, mediante videotutoriales nos que            
o profesor explcará, activamente, con demostracións, que é o que propón ao alumno e para qué sirve                 
esa actividade. 

Os videotutoriales están e estarán colgados no servidor de video VIMEO, e os alumnos accederán a                
eles mediante contraseña, que lles será enviada por email coa proposta por escrito. 

As entregas as farán mediante rexistro fotográfico do seu traballo, ao mail do profesor 

 

 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 

Ao ser contínua, terase en conta a cualificación da segunda avaliación como a nota final mínima                
acadada polo alumno. Isto é, o traballo realizado no terceiro trimestre non penalizará o alumnado nas                
cualificacións. 

O alumno poderá aumentar a cualificación coa entrega de todas as actividades propostas con              
traballos que amosen que o alumno acadou as competencis descritas na programación, agás as que               
se adscriben a contidos non impartidos. 

Non existe unha limitación de “puntos” ou valoración numérica no que o alumno pode aumentar a súa                 
cualificación. Coma nas clases presenciais, a implicación, cantidade e calidade do seu traballo             
ponderarán positivamente sen que haxa un límite nesta valoración. 

 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Non hai alumnos que teñan que realizar a proba de setembro, xa que todos acadaron o aprobado no                  
segundo trimestre. Dadas as directrices da Consellería, e o tipo de avaliación, contínua, que se fai                
nesta materia, os alumnos na súa totalidade acadarán o aprobado en xuño. 

 



 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 

Non temos alumnos coa materia pendente 

 

-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,         
ampliación) 

 

3.1 ACTIVIDADES 

As actividades propostas consistirán en realizar obxetos volumétricos deseñados polo alumnado,           
baseándose nas técnicas vistas en clase, con preferencia polos desenvolvementos xeométricos e o             
ensamblaxe, e se é posible, modelado. 

O profesor envía titoriais en vídeos feitos por él mesmo, nos que explica a maneira na que se poden                   
facer estas activiades, co pouco material que un pode ter dispoñible na casa. 

Os alumnos envían o resultado das súas creacións pola mesma vía de comunicación, email,              
fotografiados e razonados. 

Dadas as cualificacións acadadas, a realización do traballo é voluntaria e ponderará positivamente na              
avaliación final. 

 



 

 

 

 

3.2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 

As actividades propostas envíanse por email aos alumnos, todos eles con conectividade, segundo o              
falado cos titores e demáis profesores a través do correo corporativo, con que todas as mensaxes,                
titoriais e demáis, chegaron ao seu destino. 

As propostas, dadas as cualificacións positivas de todo o alumnado no segundo trimestre,             
enténdense como voluntarias, de repaso de conceptos e ampliación das capacidades e asentamento             
das competencias a través delas.  

O seu enfoque non é o de mellorar “notas” para o alumnado, aínda que para algúns de eles poida                   
resultar así, senón o de mellorar a vivencia extrema do confinamento, e aproveitar as excelentes               
cualidades dunha materia coma a de volume, para potenciar e dar saída a creatividade, cunha               
finalidade non só académica, senón, e neste caso sobre todo, de crecimento personal e de benestar                
emocional e psicolóxico. 

Engádese a esto a necesidade de reinventar a materia desde a escasez de materiais deispoñibles, e                
a necesaria busca de materias de reciclaxe, o que fai das actividades feitas na casa algo no que a                   
creatividade ten un papel fundamental, así como o papel activo do alumno. 

As actividades propostas envíanse de maneira espaciada entre elas e sen poñer límites de entrega               
específicos para cada unha. 

Aínda que son voluntarias, poden subir as cualificacións do alumno cara a nota final. Os alumnos que                 
as fagan poderán administrar o seu tempo, con tal de que as entreguen, por email, antes do fín de                   
curso. 

O profesor comenta individualmente os traballos recibidos cos alumnos. 

 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 

Os materiais e recursos para transmitir as clases utilizados son vídeos (tutoriais) feitos co móbil e                
editados cun programa, NCH VideoPad, de edición de vídeo, que permite editar video mp4. 

 

Os vídeos súbense á plataforma VIMEO, baixo contraseña. Os alumnos receben a proposta de              
actividade xunto co enlace do videotitorial, no seu buzón de correo electrónico, e envían os traballos                
fotografiados pola mesma vía. 



 

Tamén úsanse materiais en PDF, sempre feitos polo profesor. (tanto o titular coma a de prácticas). 

O blogue de artes, mgbook.blogspot.com, serve tamén como agregador de contidos do que se fai               
uso nestes días de non presencialidade. 

Os recursos e materiais usados polo alumnado procuraranse que sexan materiais sinxelos, e incluso              
de refugallo, de maneira que TODOS poidan ter acceso á realización das propostas feitas polo               
profesor. 

 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

 

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 

O alumnado é informado por mail, e tamén se usa ocasionalmente o grupo de wasap do                
“invernadoiro” no que están inscritos os alumnos de 1º bac. 

Para información aos pais, se é preciso, informarase ao titor ou directamente por teléfono 

 

 

4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 

Publicación na web do centro 

  

 

 

 

 



 

 
 
DEBUXO TÉCNICO I 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

En Vermello os criterios e estándares non elaborados 

CRITERIO DE AVALIACIÓN                               ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles DEBUXO TECNICO I 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Resolver problemas de    
configuración de formas poligonais    
sinxelas no plano coa axuda de      
utensílios convencionais de debuxo    
sobre taboleiro, aplicando os    
fundamentos da xeometría métrica    
de acordo cun esquema paso a paso       
e/ou unha figura de análise     
elaborada previamente. 

DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de regra       
e compás os principais lugares xeométricos      
de aplicación aos trazados fundamentais     
no plano, e comproba graficamente o      
cumprimento das condicións establecidas. 

B1.2. Debuxar curvas técnicas e     
figuras planas compostas por    
circunferências e liñas rectas,    
aplicando os conceptos fundamentais    
de tanxencias, resaltar a forma final      
determinada e indicar graficamente a     
construción auxiliar utilizada, os    

DT1.B1.1.4. Comprende as relacións    
métricas dos ángulos da circunferencia e o       
círculo, describe as súas propiedades e      
identifica as súas posibles aplicacións.  

 



 

puntos de enlace e a relación entre       
os seus elementos.  

B1.1. Resolver problemas de    
configuración de formas poligonais    
sinxelas no plano coa axuda de      
utensílios convencionais de debuxo    
sobre taboleiro, aplicando os    
fundamentos da xeometría métrica    
de acordo cun esquema paso a paso       
e/ou unha figura de análise     
elaborada previamente. 

DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou    
reproduce formas baseadas en redes     
modulares cadradas coa axuda do     
escuadro e o cartabón, utilizando recursos      
gráficos para destacar claramente o     
trazado principal elaborado das liñas     
auxiliares utilizadas.  

 

B1.1. Resolver problemas de    
configuración de formas poligonais    
sinxelas no plano coa axuda de      
utensílios convencionais de debuxo    
sobre taboleiro, aplicando os    
fundamentos da xeometría métrica    
de acordo cun esquema paso a paso       
e/ou unha figura de análise     
elaborada previamente. 

 

 

 

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os      
puntos notables de triángulos,    
cuadriláteros e polígonos coas suas     
propiedades, e identifica as suas     
aplicacións.  

DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa axuda     
de regra e compás, aplicando as      
propiedades das suas liñas e os puntos       
notables, e os principios xeométricos     
elementais, e xustifica o procedemento     
utilizado.  

DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou    
reproduce cuadriláteros e polígonos    
analizando as relacións métricas esenciais     
e resolvendo o seu trazado por      
triangulación, radiación, itinerario ou    
relacións de semellanza  

DT1.B1.1.8. Comprende as características    
das transformacións xeométricas   
elementais (xiro, translación simetria,    
homotecia e afinidade), identificando as     
súas invariantes, e aplicación para a      



 

resolución de problemas xeométricos e     
para a representación de formas planas.  

B1.2. Debuxar curvas técnicas e     
figuras planas compostas por    
circunferências e liñas rectas,    
aplicando os conceptos fundamentais    
de tanxencias, resaltar a forma final      
determinada e indicar graficamente a     
construción auxiliar utilizada, os    
puntos de enlace e a relación entre       
os seus elementos. 

DT1.B1.2.1. Identifica as relacións entre     
puntos de tanxencia, centros e raios de       
circunferencias, analizando figuras   
compostas por enlaces entre liñas rectas e       
arcos de circunferencia. 

T1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de     
tanxencias coa axuda de regra e compás,       
aplicando con rigor e exactitude as súas       
propiedades intrínsecas, e utilizando    
recursos gráficos para destacar    
claramente o trazado principal elaborado     
das liñas auxiliares utilizadas.  

B1.2. Debuxar curvas técnicas e     
figuras planas compostas por    
circunferências e liñas rectas,    
aplicando os conceptos fundamentais    
de tanxencias, resaltar a forma final      
determinada e indicar graficamente a     
construción auxiliar utilizada, os    
puntos de enlace e a relación entre       
os seus elementos  

 
DT1.B1.2.3. Aplica os coñecementos de     
tanxencias á construción de óvalos,     
ovoides e espirais, e relaciona a súa forma        
coas principais aplicacións no deseño     
arquitectónico e industrial.  

DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun bosquexo      
previo ou reproduce á escala conveniente      
figuras planas que conteñan enlaces entre      
liñas rectas e arcos de circunferencia,      
indicando graficamente a construción    
auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a        
relación entre os seus elementos.  

B2.1. Relacionar os fundamentos e     
as características dos sistemas de     
representación coas súas posibles    
aplicacións ao debuxo técnico,    
seleccionando o sistema axeitado ao     
obxectivo previsto, e identificar as     
vantaxes e os inconvenientes en     
función da información que se     

DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de     
representación empregado a partir da     
análise de debuxos técnicos, ilustracións     
ou fotografias de obxectos ou espazos, e       
determina as características diferenciais e     
os elementos principais do sistema.  



 

desexe amosar e dos recursos     
dispoñibles. 

 

 

DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito de       
aplicación dos principais sistemas de     
representación, e ilustra as súas vantaxes      
e os seus inconvenientes mediante o      
debuxo a man alzada dun mesmo corpo       
xeométrico sinxelo.  

 
B2.1. Relacionar os fundamentos e     
as características dos sistemas de     
representación coas súas posibles    
aplicacións ao debuxo técnico,    
seleccionando o sistema axeitado ao     
obxectivo previsto, e identificar as     
vantaxes e os inconvenientes en     
función da información que se     
desexe amosar e dos recursos     
dispoñibles. 

DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de     
representación idóneo para a definición     
dun obxecto ou espazo, analizando a      
complexidade da sua forma, a finalidade      
da representación, a exactitude requirida e      
os recursos informáticos dispoñibles.  

DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos    
do sistema diédrico e describe os      
procedementos de obtención das    
proxeccións e a sua disposición     
normalizada.  

DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento    
do sistema diédrico, relacionando os seus      
elementos, convencionalismos e notacións    
coas proxeccións necesarias para    
representar inequivocamente a posición    
de puntos, rectas e planos, e resolve       
problemas de pertenza, intersección e     
verdadeira magnitude.  

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce formas     
tridimensionais sinxelas, debuxando a    
man alzada as suas vistas principais no       
sistema de proxección ortogonal    
establecido pola norma de aplicación,     
dispondo as proxeccións suficientes para     
a súa definición e identificando os seus       
elementos de xeito inequívoco.  



 

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

polas súas debuxando axonometrías    
(isometrias e cabaleiras).  

DT1.B2.1.8. Determina seccións planas de     
obxectos tridimensionais sinxelos,   
visualizando intuitivamente a súa posición     
mediante perspectivas a man alzada,     
debuxando as súas proxeccións diédricas     
e obtendo a sua verdadeira  

B2.2. Representar formas   
tridimensionais sinxelas a partir de     
perspectivas, fotografias, pezas reais    
ou espazos do contorno próximo,     
utilizando o sistema diédrico ou, de      
ser o caso, o sistema de planos       
cotados, dispondo de acordo coa     
norma as proxeccións suficientes    
para a súa definición e identificando      
os seus elementos de xeito     
inequívoco.  

DT1.B2.2.1. Comprende o funcionamento    
do sistema de planos cotados como unha       
variante do sistema diédrico que permite      
rendibilizar os coñecementos adquiridos,    
ilustra as súas principais aplicacións     
mediante a resolución de problemas     
sinxelos de pertenza e intersección e      
obtén perfis dun térreo a partir das súas        
curvas de nivel.  

B2.3. Debuxar perspectivas de    
formas tridimensionais a partir de     
pezas reais ou definidas polas suas      
proxeccións ortogonais,  
seleccionando a axonometría   
axeitada ao propósito da    
representación, dispondo a posición    
dos eixes en función da importancia      
relativa das caras que se desexen      
amosar e utilizando, de ser o caso,       
os coeficientes de redución    
determinados. 

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas   
isométricas de corpos definidos polas     
súas vistas principais, coa axuda de      
tensilios de debuxo sobre taboleiro,     
representando as circunferencias situadas    
en caras paralelas aos planos     
coordenados como óvalos en lugar de      
elipses, simplificando o seu trazado.  

DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas   
cabaleiras ou planimétricas (militares) de     
corpos ou espazos con circunferencias     
situadas en caras paralelas a un só dos        
planos coordenados, dispondo a súa     
orientación para simplificar o seu trazado.  



 

B2.4. Debuxar perspectivas cónicas    
de formas tridimensionais a partir de      
espazos do contorno ou definidas     
polas súas proxeccións ortogonais, e     
valorar o método seleccionado,    
considerando a orientación das caras     
principais respecto do plano do cadro      
e a repercusión da posición do punto       
de vista sobre o resultado final.  

 

DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos    
da perspectiva cónica e clasifica a sus       
tipoloxía en función da orientación das      
caras principais respecto ao plano do      
cadro e a repercusión da posición do       
punto de vista sobre o resultado final,       
determinando o punto principal, a liña do       
horizonte, os puntos de fuga e os seus        
puntos de medida.  

DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de     
utensilios de debuxo perspectivas cónicas     
centrais de corpos ou espazos con      
circunferencias situadas en caras    
paralelas a un só dos planos      
coordenados, dispondo a súa orientación     
para simplificar o seu trazado.  

DT1.B2.4.3. Representa formas sólidas ou     
espaciais con arcos de circunferencia en      
caras horizontais ou verticais, debuxando     
perspectivas cónicas oblicuas coa axuda     
de utensilios de debuxo, simplificando a      
construción das elipses perspectivas    
mediante o trazado de polígonos     
circunscritos, trazándoas a man alzada ou      
coa axuda de patróns de curvas.  

B3.1. Valorar a normalización como     
convencionalismo para a   
comunicación universal que permite    
simplificar os métodos de produción,     
asegurar a calidade dos produtos,     
posibilitar a súa distribución e     
garantir a súa utilización polo     
destinatario final.. 

 

DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos e os      
ámbitos de utilización das normas UNE,      
EN e ISO e relaciona as específicas do        
debuxo técnico coa súa aplicación para a       
elección e a dobra de formatos, para o        
emprego de escalas, para establecer o      
valor representativo das liñas, para dispor      
as vistas e para a cotación.  

 

B3.1. Valorar a normalización como     
convencionalismo para a   
comunicación universal que permite    
simplificar os métodos de produción,     

DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións    
relevantes de corpos ou espazos     



 

asegurar a calidade dos produtos,     
posibilitar a súa distribución e     
garantir a súa utilización polo     
destinatario final.. 

 

representados utilizando escalas   
normalizadas.  

 
DT1.B3.2.2. Representa pezas e    
elementos industriais ou de construción,     
aplicando as normas referidas aos     
principais métodos de proxección 

seleccionando imprescindibles 

definición, axeitadamente e diferenciando    
o trazado de eixes, liñas vistas e ocultas.  

 

B3.2. Aplicar as normas nacionais,     
europeas e internacionais   
relacionadas cos principios xerais de     
representación, formatos, escalas,   
cotación e métodos de proxección     
ortográficos e axonométricos,   
considerando o debuxo técnico coma     
linguaxe universal, valorando a    
necesidade de coñecer a sua sintaxe      
e utilizándoo de forma obxectiva para      
a interpretación de planos técnicos e      
a elaboración de bosquexos,    
esquemas, esbozos e planos.  

 

DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais    
sinxelas identificando as cotas necesarias     
para a súa correcta definición dimensional      
e dispóndoas de acordo coa norma.  

 

DT1.B3.2.4. Cota espazos arquitectónicos    
sinxelos identificando as cotas necesarias     
para a sua correcta definición dimensional      
e dispóndoas de acordo coa norma.  

 
DT1.B3.2.5. Representa obxectos 

con ocos mediante cortes e seccións,      
aplicando as normas básicas  

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2.1. AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
O carácter teórico pero predominantemente práctico da materia fai que sexa           
necesaria a realización de traballos gráficos relacionados cos contidos         
correspondentes. Estes traballos terán un peso específico determinado que se          
cuantificará segundo os criterios de cualificación.  



 

Por outro lado, víñanse realizando as correspondentes probas prácticas deseñadas          
en cada avaliación para a materia, seguindo o curso normal das circunstancias, con             
probas de carácter práctico por trimestre, consistentes na resolución de problemas           
gráficos, relacionados cos conceptos e procedementos desenvolvidos na clase.  

A partires do confinamento ao ser unha situación extraordinaria e tendo en conta as              
directrices polas cales os exercicios que se envíen ao alumnado e tamén os que              
estean correxidos, terán un caracter orientativo.  

Poderán enviaérselle traballos de recuperación das anteriores avaliacións chegado         
o caso, mediante exercicios e tarefas gráficas que teñen que resolver mediante a             
axuda dos propios apuntamentos xa dados.  

Unha vez correxidos, o alumno/a terá que repasar e refacer os traballos que estean              
incompletos, mal resoltos, mediante reenvío despois de cotexado por parte do           
profesor e sempre a modo de recuperación. 

INSTRUMENTOS 

Os instrumentos utilizados para a avaliación inclúían as seguintes         
modalidades durante o curso normalizado:  

● Exercicios e actividades de clase.  
● Probas prácticas.  
● Valoración de conceptos, procedementos e actitudes.  
● Valoración da limpeza e correcta resolución dos traballos.  
● Valoración da entrega das prácticas na data requerida.  

Os instrumentos utilizados a partires do momento de confinamento e non           
presencial son: 

● Exercicios e actividades prácticos enviados por canles dixitais de resumo,          
repaso e reforzo que o alumno reenviará despois de facelos e resolvelos na             
casa, cos apuntamentos que se lle foron entregando nas anteriores          
avaliacións e tamén nesta como apoio. 

● Despois da valoración e primeiro envío, hai alumnado que pode voltar a            
reenviar despois da primeira corrección telemática, os exercicios que estean          
mal plantexados ou errados, e se tratasen dos mínimos estuipulados, sempre           
dun xeito voluntario eso sí. 

 



 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 
 
A cualificación final obterase das notas da primeira e segunda avaliación.  
Tendo en conta isto como referencia, a nota final poderá variar sempre en beneficio              
do educando no caso da súa participación activa e dependendo do traballo            
entregado como reforzo e repaso das aprendizaxes e das competencias xa           
acadadas con anterioridade. Para aqueles/as alumnos/as que teñan suspensa unha          
ou dúas avaliacións, poderán recuperar as mesmas cos propios traballos          
reenviados. A nota podería variar, xa falando de valor numérico, o mesmo que si se               
tratase dunha avaliación no que o necesario para aprobar debe ser entre o             
aprobado (5) e a máxima nota posible (10), máis nunca por debaixo das acadadas              
do que cada quen xa tivera. 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
No caso de que algún/unha alumno/as non supere a materia porque non foi quen de               
acadar os mínimos esixibles sobre as competencias remodeladas nesta         
modificación na materia, e tivese que presentarse a unha proba sería nas            
condicións establecidas no seguinte proceso sempre e cando a situación o permita: 
 

● O/a alumno/a terá que realizar un exame de tipo práctico, cuxa estrutura é a              
seguinte:  

5 ou 4 exercicios prácticos directamente relacionados cos mínimos para superar a            
materia que están estipulados na correspondente programación ordinaria do curso,          
pero só os referidos á materia da primeira e segunda avaliación e só até o impartido                
polo profesor no momento da suspensión das clases presenciais e o comezo de             
confinamento. No caso de constaren de 5 exercicios, cada un terá un valor máximo              
de 2 puntos. No caso de constaren de 4 exercicios, cada un terá un valor máximo de                 
2,5 puntos.  

● Os alumnos deberán asistir ás probas co material de debuxo técnico           
necesario. Non se calificarán as probas nas que os alumnos se presenten            
desprovistos do material necesario para a súa realización, así como aquelas           
nas que copien.  

● Valoraranse tanto os contidos como a presentación, expresión e correcta          
realización dos diferentes exercicios.  

● Para aprobar é necesario acadar unha nota mínima de 5.  

 



 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 
 
En 1 de Bac de debuxo técnico non hai lumnado co materia pendente 

-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
En 1 de Bac de debuxo técnico non hai lumnado co materia pendente 

-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
En 1 de Bac de debuxo técnico non hai lumnado co materia pendente 

-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
En 1 de Bac de debuxo técnico non hai lumnado co materia pendente 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE   (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

3.1 ACTIVIDADES 
 
Os traballos enviados ao alumnado de bacharelato de debuxo técnico versan sobre            
os aspectos comentados no apartado de avaliación, e sempre a través da            
plataforma que ofrecen as ferramentas dixitais e internet nesta contexto. Creouse           
unha classroom para facer o seguimento dos envíos, do alumnado, confirmando que            
toda a clase estaba apuntada, recibía os correos, as tarfeas e demáis arquivos,             
facendo este cotexo cada 15 días. 
 
Ao ser unha materia no que a práctica é o fundamental para o desenvolvemento              
axeitado das capacidades , destrezas e aprendizaxes en xeral propuxéronse unha           
serie de traballos sobre: 

● actividades que teñen por obxecto o repaso de conceptos xa vistos na parte             
presencial, especialmente no que atinxe aos traballos nos que se utilizaron as            
ferramentas propias da materia: cartabón, escuadra, compás, etc. 

● Exercicios e actividades prácticos de resumo, repaso e reforzo da materia da            
primeira avaliación, sen uns prazos moi estrictos. Até semana antes da 3            
avaliación. 

● Exercicios da segunda avaliación que resumen o dado até aquel momento,           
similares aos vistos e realizados na clase. 

● Apuntamentos, videos turoriais, enlaces, páxinas web e blogues de onde          
sacar a información, que están debidamente cotexados e valorados para a           
axeitada comprensión dos conceptos da materia. 



 

Todos os elementos e ferramentas utilizadas teñen o obxectivo primordial de axudar            
e mellorar no educando a súa adquisición de habilidades, destrezas e capacidades            
para a correcta resolución e comprensión dos problemas de xeometría implicados           
nesta etapa.  
Exercicios enviados de xeometría plana: 
realización en escalas variadas, de varias figuras como ganchos, cabaliño de xadrez            
e copa de mesa, exercicios de xeometría plana básicos con triángulos e            
cuadriláteros, exercicios pra a construcción de figuras regulares pologonais básicas          
a partires de segmentos, resolución de tanxencias e enlaces variados xa coñecidos,            
exercicio de creación dun adorno celta a través de enlaces por deducción, entre             
outros. 
En canto aos relacionados co respaso e reforzo de xeometría descriptiva do sistema             
diédrico, pideuse: 
resolución de variados exercicios sobre problemas referidos aos elementos básicos          
do sistema, punto, recta, plano e relacións entre os mesmos. 

3.2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 
 
As actividades propostas envíanse por email aos alumnos, todos eles con           
conectividade, a través do correo habilitado para todos/as, con que todas as            
mensaxes, propostas de traballo, arquivos, direccións de páxinas web, enlaces e           
demáis, certificándose que chegaron ao seu destino despois da acción conxunta da            
titoría e o profesorado. O alumnado que era probable ao comezo que poidera ter              
máis dificultades de conexión, despois da acción titorial e utilizando as canles de             
aviso e as axudas axeitadas, poideron acceder as contidos dixitais.  
A canle a través de mensaxería de correo electrónico máis tamén a plataforma             
virtual, niste caso unha classroom, serve como soporte e nexo fundamental e foi             
feito a propósito para a situación actual, desde o confinamento, para achegármonos            
a eles/as, sabendo en cada caso particular as circunstancias propias, ampliando           
prazos no seu caso, para o reenvío de actividades, para a corrección e tamén para               
o diálogo e as dúbidas que poideran xurdir.  
Ainda que teñen un carácter primordialmente voluntario, xa saben que as tarefas            
poden subir as cualificacións cara a nota final tendo en conta os parámetros             
indicados no apartado de cualificación desta remodelación, de do que están           
sucintamente informados. Os/as alumnos/as que as fagan poden administrar o seu           
tempo, con tal de que as entreguen, por email, antes do fin de curso para tales                
efectos. 
O profesor comenta individualmente os traballos recibidos cos alumnos, un/unha a           
un/unha, pois é o que permite a plataforma dixital, para asegurar unha axeitada             
comunicación, dentro das circunstanciasevidentemente. Poden usar claramente       



 

todas aquelas ferramentas axeitadas para a correcta solución dos problemas de           
xeometría, clesquera que sexan as canles, ademáis das ofrecidas polo profesorado. 
Como xa estipula a propia programación no seu apartado de atención á diversidade             
esto faise extensible a outros aspectos, incluido o metodolóxico:  
A programación trata de ser o suficientemente flexible para propor un ensino o máis              
individualizado posible. Para elo contémplase, desde diversos ángulos, a         
posibilidade de atender os distintos niveis e circunstancias que poden presentarse           
nun mesmo grupo.  

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 
 
PDFs, JPGs, enlaces a páxinas web, blogues, videos en rede, apuntamentos, e            
distinto material suministrado e recompilado en forma de exercicios e tarefas de            
distintos libros, editoriais e apuntes propios do profesor, así como o material            
funxiblee non funxible  propio do que dispoña o alumnado desde comezo do curso. 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 
 
Mediante os correos correspondentes establecidos polo centro para cada alumno/a,          
e pola páxina do centro, e a classroom creada ao caso para o periodo de               
confinamento, a través da acción titorial (titores/as) e resto do profesorado, abalar            
móbil, aula virtual, correos electrónicos dos pais e nais, e mesmo deles fora dos              
establecidos se se dera o caso. O pais son informados pola web do centro e polas                
canles establecidas con regularidade para tal efecto, abalar móbil e tamén a través             
dos correos corporativos do centro mediante as canles establecidas con          
normalidade. Se hai algunha indicación específica, telefónicamente ou a través          
dos/as titores/as. 

4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 
 
As modificacións feitas na programación serán publicitadas nas canles axeitadas, na           
web do centro para o interese do alumnado e para as familias. 

 

  

  

  



 

DEBUXO TÉCNICO II 
ÍNDICE 

  

1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

  

2.      Avaliación e cualificación. 

  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e           
no seu caso ampliación) 

  

4.     Información e publicidade. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  
B1.1. Resolver problemas de 
tanxencias mediante a aplicación das 
propiedades do arco capaz, dos eixes 
e centros radicais e/ou da 
transformación de circunferencias e 
rectas por inversión, indicando 
graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

  

DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de      
obxectos industriais ou arquitectónicos a partir da       
análise de plantas, alzados, perspecpectivas ou      
fotografias, sinalando os seus elementos básicos e       
determinando as principais relacións de     
proporcionalidade. 

  

  
B1.3. Relacionar as transformacións 
homolóxicas coas súas aplicacións á 
xeometría plana e aos sistemas de 
representación, valorando a rapidez e 
a exactitude nos trazados que 
proporciona a súa utilización. 

  
DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo previo ou        
eproduce á escala conveniente figuras planas      
omplexas, e indica graficamente a construción      
uxiliar utilizada. 

  

  
DT2.B1.3.1. Comprende as características das     
transformacións homolóxicas, identifica os seus     
invariantes xeométricos e describe as súas      
aplicacións. 

  

  

DT2B1.3.2.Aplica a homoloxía e a afinidade á       
resolución de problemas xeométricos e á      
representación de formas planas. 

  



 

  
B1.1. Resolver problemas de 
tanxencias mediante a aplicación das 
propiedades do arco capaz, dos eixes 
e centros radicais e/ou da 
transformación de circunferencias e 
rectas por inversión, indicando 
graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

  

DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a     
resolución de problemas xeométricos complexos,     
analizando as posibles solucións e     
transformandoos por analoxía noutros problemas     
máis sinxelos. 

  

  

DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras     
planas compostas por puntos, rectas e      
circunferencias describindo as súas posibles     
aplicacións á resolución de problemas     
xeométricos. 

  

  

DT2.B1.1.2. Determina lugares xeométricos de     
aplicación ao debuxo aplicando os conceptos de       
potencia ou inversión. 

  

  
DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias     
aplicando as propiedades dos eixes e centros       
radicais, e indicando graficamente a construción      
auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación         
entre os seus elementos. 

  

  
B1.2. Debuxar curvas cíclicas e 
cónicas e identificar os seus principais 
elementos, utilizando as súas 
propiedades fundamentais para 
resolver problemas de pertenza, 
tanxencia ou incidencia. 

  

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das curvas cónicas       
as relacións métricas entre elementos, describe as       

úas propiedades e identifica as súas aplicacións. 
  

DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza,     
intersección e tanxencias entre liñas rectas e       



 

curvas cónicas, aplicando as súas propiedades, e       
xustifica o procedemento utilizado. 

  

  
DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de      

eterminar os elementos que as definen, tales como        
ixes, focos, directrices, tanxentes ou asíntotas,      
esolvendo o seu trazado por puntos ou homoloxía        
especto á circunferencia. 

  

  

B2.1. Valorar a importancia da elaboración de       
debuxos a man alzada para desenvolver a       
visión espacial, analizando a posición relativa      
entre rectas, planos e superficies, identificando      
as súas relacións métricas para determinar o       
sistema de representación axeitado e a      
estratexia idónea que solucione os problemas      
de representación de corpos ou espazos      
tridimensionais. 

  

DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou     
principios xeométricos que condicionan o     
paralelismo e a perpendicularidade entre rectas e       
planos, utilizando o sistema diédrico ou, de ser o         
caso, o sistema de planos cotados como       
ferramenta base para resolver problemas de      
pertenza, posición, mínimas distancias e     
verdadeira 

magnitude. 

  

DT2.B2.1.2. Representa figuras planas contidas en      
planos paralelos, perpendiculares ou oblicuos aos      
planos de proxección, trazando as súas      
proxeccións diédricas. 

  

 

  
Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 
O alumnado será avaliado unicamente a través de prácticas, 
directamente relacionadas cos estándares de aprendizaxe, 
representando o 100% da nota. 



 

Instrumentos: 
-Exercicios prácticos de resolución de problemas gráficos, de 
carácter individual. 
  

Cualificación 
final 

A cualificación final será resultado da media aritmética das 
notas da 1ª e 2ª avaliacións. 
 O traballo realizado no terceiro trimestre servirá para mellorar 
resultados, podendo chegar a mellorar un máximo do 10%. 
  
 Nota final = nota media das Avaliacións (1ª e 2ª) + nota das 
actividades do 3º trimestre x 0,1 

Proba 
extraordinari
a de 
setembro 

Aqueles alumnos/as que non aproben a materia en xuño serán 
avaliados na convocatoria de setembro. 
  
O/a alumno/a terá que presentase a unha proba práctica na 
que terá que resolver graficamente cinco problemas 
relacionados cos estándares de aprendizaxe imprescindibles 
cun valor de 2 puntos cada un. 
  
  
Para aprobar é necesario acadar unha nota mínima de 5. 
  

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación 
  
Os mesmos que para Debuxo Técnico II 

Criterios de cualificación: 
  
Os mesmos que para Debuxo Técnico II 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
  
Ao alumnado de 2º de Bacharelato coa materia Debuxo Técnico 
I de 1º de Bacharelato pendente,  se lle recoñecerá como superada 
unha vez teña superada materia Debuxo Técnico II de 2º de 
Bacharelato. 

  

 

  



 

2.     Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Recuperación: o alumnado coa 1ª ou 2ª Avaliacións 
suspensas  (ou ambas) realizarán unha serie de traballos 
relacionados cos estándares de aprendizaxe vistos até o día 
da suspensión das clases presenciais. 
  
Ampliación e reforzo: Primeiramente acabaranse exercicios 
iniciados antes da suspensión das clases presenciais. 
Proporase tamén ao alumnado actividades de ampliación , 
por exempde tipo básico, que permita seguir avanzando e ao 
mesmo tempo reforzar e repasar conceptos e destrezas xa 
traballadas anteriormente, co obxectivo de que o alumnado 
teña opcións de escolla en vistas da proba de ABAU. 
  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen 
conectividade) 

A información e as propostas de traballo realizaas o profesor a través da 
plataforma classroom, asosiada ao correo electrónico de centro. 
Os/as alumnos/as que non poden acceder á classroom son informados 
directamente por correo electrónico. 
Para a entrega das tarefas, o alumnado deberá tirar unha foto do seu 
traballo e subilo á classroom (ou enviar directamente por correo 
electrónico, os que non poden acceder á classroom). 

Materiais e 
recursos 

- Aula virtual, onde o alumnado ten acceso a: 
-Vídeos didácticos 
-Material editado en PDF (apuntamentos e solucións ao exercicios) 
-Presentacións online 
-Actividades e tarefas 

-Blog do Departamento de Plástica MGBOOK 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://mgbook.blogspot.com/
http://mgbook.blogspot.com/


 

 

  

  

  

  

3.     Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

O alumnado será informado a través da classroom e a 
través do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

  

  

 
 
 
 
 
 



 

CULTURA AUDIOVISUAL I 
  

 ÍNDICE 

  

1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

  

2.      Avaliación e cualificación. 

  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e           
no seu caso ampliación) 

  

4.     Información e publicidade. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias      
imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  
B1.1. Explicar as funcións da imaxe 
representada: simbólica, relixiosa, 
lúdica, decorativa, xerárquica, 
educativa, etc. 

  

CA1B1.1.1. Analiza imaxes da historia da arte e        
explica as funcións ás que estaban destinadas. 

  
B2.10. Analizar as funcións da imaxe 
fixa empregadas para satisfacer as 
necesidades expresivas da sociedade 
actual, e aplicalas na elaboración de 
imaxes dixitais. 

  

CA1B2.10.1. Analiza os elementos espaciais, as      
características básicas, o significado e o sentido       
empregados na lectura de imaxes fixas. 

  

CA1B2.10.3. Valora os usos da imaxe fotográfica       
nos medios de comunicación e nos novos medios. 

  

  

CA1B2.10.2. Analiza as funcións do ritmo na       
composición de imaxes fixas. 

  

CA1B2.10.5. Analiza os sistemas actuais dixitais      
de captación e tratamento fotográfico. 

  

CA1B2.10.4. Recoñece e valora que se respecte a        
autoría na elaboración e na distribución de       
fotografías por internet. 

  



 

  
B1.4. Valorar a importancia da 
evolución dos medios e das linguaxes 
audiovisuais nos medios de 
comunicación nas sociedades actuais, 
e a interrelación creativa que brindan 
as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

  

CA1B1.4.1. Explica as principais características     
dos sistemas udiovisuais, as súas relacións e as        
suas diferenzas. 

  

  

CA1B1.4.2. Establece as diferenzas entre imaxe e       
realidade, e as súas diversas formas de       
representación. 

  

  
B2.1. Recoñecer as propiedades 
diferenciadoras da imaxe fotográfica. 

  

CA1B2.1.1. Establece as diferenzas entre imaxe      
pousada, instantánea, e captura do movemento. 

  

  

B2.4. Analizar a composición da cor a través        
do sistema RGB. 

  

CA1B2.4.1. Analiza o sistema RGB de construción       
da cor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 
O alumnado será avaliado unicamente a través de prácticas, 
directamente relacionadas cos estándares de aprendizaxe, 
representando o 100% da nota. 

Instrumentos: 
-Proxectos de historia gráfica 
-Proxectos audiovisuais de carácter individual 
  

Cualificación 
final 

A cualificación final será resultado da media aritmética das 
notas da 1ª e 2ª avaliacións. 
 O traballo realizado no terceiro trimestre servirá para mellorar 
resultados, podendo chegar a mellorar un máximo do 10%. 
  
 Nota final = nota media das Avaliacións (1ª e 2ª) + nota das 
actividades do 3º trimestre x 0,1 

Proba 
extraordinari
a de 
setembro 

Aqueles alumnos/as que non aproben a materia en xuño serán 
avaliados na convocatoria de setembro. 
  
O/a alumno/a terá que presentar unha serie de traballos 
directamente relacionados cos estándares de aprendizaxe 
imprescindibles, así como realizar un exame de tipo teórico, 
cuxa estrutura é a seguinte: 
  

a) Preguntas tipo test sobre conceptos ou datos referidos ás 
unidades didácticas 
b) Preguntas para relacionar (autor- obra, 
imaxe-concepto…) 
c) Preguntas identificativas. 
d) Ao menos dúas preguntas para desenvolver un apartado 
concreto das unidades didácticas 
e) Unha pregunta de vocabulario específco. 

  
Valoraranse tanto os contidos como a presentación, expresión 
e correcta realización dos diferentes exercicios. 
  
Para aprobar é necesario acadar unha nota mínima de 5, 
resultado da media ponderada entre os traballos presentados 
e a nota do exame: traballos 40% e exame 60%. 



 

  
(No caso de non se poder ralizar aproba de maneira 
presencial, os traballos constituirán o 100% da nota) 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
  
-Identificar os elementos básicos da linguaxe audiovisual e 
utilizalos na 
realización de producións sinxelas. 
  
-Analizar os elementos espaciais e temporais, características 
básicas, 
significado e sentido na lectura de imaxes fixas e en 
movemento 
  
-Analizar os elementos espaciais e temporais, características 
básicas, 
significado e sentido na lectura de imaxes fixas e en 
movemento. 
  
-Ser capaz de expresarse mediante o uso de mecanismos 
audiovisuais. 
  

Criterios de cualificación: 
  
A cualificación obtida nos traballos entregados cada trimestre suporá 
o 100% da nota de cada Avaliación. 
  
A nota final será a media das tres avaliacións, tendo mais peso as 
dúas primeiras: 
1ª Avaliación = 40%, 2ª Avaliación = 40% e 3ª Avaliación = 20%. 
  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
  
O alumnado será avaliado unicamente a través de prácticas, 
directamente relacionadas cos estándares de aprendizaxe, 
representando o 100% da nota. 
  

  

 



 

  

2.     Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Recuperación: o alumnado coa 1ª ou 2ª Avaliacións 
suspensas  (ou ambas) realizarán unha serie de traballos 
relacionados cos estándares de aprendizaxe vistos até o día 
da suspensión das clases presenciais. 
  
Ampliación e reforzo: Primeiramente acabaranse proxectos 
iniciados antes da suspensión das clases presenciais. 
Proporase tamén ao alumnado actividades de ampliación moi 
sinxelas, por exemplo  de realización de vídeos , que permita 
seguir avanzando e ao mesmo tempo reforzar e repasar 
conceptos e destrezas xa traballadas anteriormente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen 
conectividade) 

A información e as propostas de traballo realizaas o profesor a través da 
aula virtual de Cultura Audiovisual I, que constitue unha ferramenta 
habitual para o desenvolvemento desta materia. 
Os/as alumnos/as que non poden acceder á aula virtual son informados 
directamente por correo electrónico. 
Para a entrega das tarefas utilizase a aula virtual (ou enviar 
directamente por correo electrónico, os que non poden acceder á aula 
virtua) ou o google-drive, no caso de ficheiros de grande peso (vídeos) 

Materiais e 
recursos 

- Aula virtual, onde o alumnado ten acceso a: 
-Vídeos didácticos 
-Material editado en PDF (apuntamentos) 
-Presentacións online 
-Actividades e tarefas 

-Blog do Departamento de Plástica MGBOOK 

  

 

 

 

 

 

 

http://mgbook.blogspot.com/
http://mgbook.blogspot.com/


 

  

3.     Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

O alumnado será informado a través da aula virtual e a 
través do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

  

  

  

  

  

 

   



 

CULTURA AUDIOVISUAL II 
 

ÍNDICE 

  

1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

  

2.      Avaliación e cualificación. 

  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e           
no seu caso ampliación) 

  

4.     Información e publicidade. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias      
imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  
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. 

  

CA2B2.2.2. 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. 

  

  

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

  

  

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. 

  

  
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. 

  



 

  
B1.4. Explicar a relación entre aimaxe 
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. 

  

  
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. 

  

  

CA2B1.5.2. Observa produtos audiovisuais e valora      
s función comunicativas e estéticas da integración       
e imaxe e son. 

  

  
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. 

  

  

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 estéticas dos productos    
audiovisuais. 

  

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

  



 

  

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 

  

  

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. 

  

  

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 

  

  

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. 

  

  

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. 

  

  

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 

  



 

  

B3.1. Valorar o uso e o acceso aos novos         
medios en relación coas necesidades     
comunicativas actuais e as necesidades dos      
servizos públicos de comunicación audiovisual     
tradicional. 

  

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

  

 

  
Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 
O alumnado será avaliado unicamente a través de prácticas, 
directamente relacionadas cos estándares de aprendizaxe, 
representando o 100% da nota. 

Instrumentos: 
-Proxectos audiovisuais de carácter individual 
- Exercicios escritos de análise de imaxes fixas 
  

Cualificación 
final 

A cualificación final será resultado da media aritmética das 
notas da 1ª e 2ª avaliacións. 
 O traballo realizado no terceiro trimestre servirá para mellorar 
resultados, podendo chegar a mellorar un máximo do 10%. 
  
 Nota final = nota media das Avaliacións (1ª e 2ª) + nota das 
actividades do 3º trimestre x 0,1 



 

Proba 
extraordinarIa 
de setembro 

Aqueles alumnos/as que non aproben a materia en xuño 
serán avaliados na convocatoria de setembro. 
  
O/a alumno/a terá que presentar unha serie de traballos 
directamente relacionados cos estándares de aprendizaxe 
imprescindibles, así como realizar un exame de tipo teórico, 
cuxa estrutura é a seguinte: 
  

a) Preguntas tipo test sobre conceptos ou datos referidos 
ás unidades didácticas 
b) Preguntas para relacionar (autor- obra, 
imaxe-concepto…) 
c) Preguntas identificativas. 
d) Ao menos dúas preguntas para desenvolver un apartado 
concreto das unidades didácticas 
e) Unha pregunta de vocabulario específco. 

  
Valoraranse tanto os contidos como a presentación, expresión 
e correcta realización dos diferentes exercicios. 
  
Para aprobar é necesario acadar unha nota mínima de 5, 
resultado da media ponderada entre os traballos presentados 
e a nota do exame: traballos 40% e exame 60%. 
  
(No caso de non se poder ralizar aproba de maneira 
presencial, os traballos constituirán o 100% da nota) 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación 
  
  

Criterios de cualificación: 
  
  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
  
  

  

 



 

  

2.     Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Recuperación: o alumnado coa 1ª ou 2ª Avaliacións 
suspensas  (ou ambas) serán convocados a unha proba 
telemática a finais do mes de maio. Dita proba constará de 
preguntas tipo test, preguntas identificativas e preguntas para 
relacionar (autor-obra)  relacionadas cos estándares de 
aprendizaxe vistos até o día da suspensión das clases 
presenciais. 
  
Ampliación e reforzo: Primeiramente acabaranse proxectos 
iniciados antes da suspensión das clases presenciais. 
Proporase tamén ao alumnado actividades de ampliación moi 
sinxelas, por exemplo  de realización de vídeos, que permita 
seguir avanzando e ao mesmo tempo reforzar e repasar 
conceptos e destrezas xa traballadas anteriormente. Así 
como exercicios de análise de imaxes fixas, co obxectivo de 
que o alumnado teña opcións de escolla en vistas da proba 
de ABAU. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen 
conectividade) 

A información e as propostas de traballo realizaas o profesor a través da 
aula virtual de Cultura Audiovisual II, que constitue unha ferramenta 
habitual para o desenvolvemento desta materia. 
Os/as alumnos/as que non poden acceder á aula virtual son informados 
directamente por correo electrónico. 
Para a entrega das tarefas utilizase a aula virtual (ou enviar 
directamente por correo electrónico, os que non poden acceder á aula 
virtua) ou o google-drive, no caso de ficheiros de grande peso (vídeos) 

Materiais e 
recursos 

- Aula virtual, onde o alumnado ten acceso a: 
-Vídeos didácticos 
-Material editado en PDF (apuntamentos) 
-Presentacións online 
-Actividades e tarefas 

-Blog do Departamento de Plástica MGBOOK 

  

  

  

  

http://mgbook.blogspot.com/
http://mgbook.blogspot.com/


 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

3.     Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

O alumnado será informado a través da aula virtual e a 
través do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

  

   



 

 

  FUNDAMENTOS ARTE I 

  
ÍNDICE 

  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

  

2. Avaliación e cualificación. 

  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e          
no seu caso ampliación) 

  

4.     Información e publicidade. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Analizar a temática da escultura e 
pintura rupestres. 

FA1B1.1.1. Identifica as imaxes rupestres e 
relacionaas coas imaxes tribais ou étnicas do 
mundo.  

B1.2. Debater acerca das posibles 
explicacións simbólicas das imaxes 
rupestres. 

FA1B1.2.1. Relaciona as imaxes cun posible 
significado iconolóxico. 

B1.3. Recoñecer as características principais da 
pintura rupestre. 

FA1B1.3.1. Compara as imaxes prehistóricas 
coas imaxes de grupos étnicos da actualidade, 
establecendo posibles paralelismos 

FA1B1.3.2. Relaciona a iconografía rupestre 
con composicións de artistas actuais. 

B1.4. Explicar as características técnicas 
da pintura rupestre a partir de exemplos 
relevantes da Península Ibérica. 

FA1B1.4.1. Analiza, a partir de fontes 
historiográficas, a técnica da arte rupestre e a 
súa posible aplicación na actualidade.  

B1.5. Analizar Stonehenge e os labores de 
recreación efectuados no século XX no 
monumento. 

FA1B1.5.1. Analiza Stonehenge e debate 
acerca da súa autenticidade simbólica e 
histórica  

B2.1. Identificar a arte exipcia en relación 
con outras culturas diferentes. 

FA1B2.1.1. Recoñece as imaxes dos restos 
arqueolóxicos relevantes e sitúaas na cultura 
correspondente. . 

B2.2. Analizar a posible relación entre o 
modo de vida e a arte exipcia. 

FA1B2.2.1. Relaciona o tipo de vida sedentario 
co auxe da arquitectura e das obras públicas.  

FA1B2.2.3. Establece unha relación 
causa-forma entre a estrutura política e a 
plasmación plástica que dela se fai.  

B2.3. Explicar a iconoloxía exipcia relacionando 
a imaxe co poder político. 

FA1B2.3.1. Analiza a relación entre o culto a 
Isis e o seu posible enlace coa relixión 
xudeo-cristiá.  

B2.4. Identificar a técnica narrativa das pinturas 
exipcias. 

FA1B2.4.1. Explica a organización narrativa das 
pinturas exipcias.  

B2.5. Comparar as pezas escultóricas segundo 
o seu material e súa finalidade: pedra, madeira, 
obxectos suntuarios, sarcófagos, etc. 

FA1B2.5.1. Analiza as pezas escultóricas 
exipcias 

B2.7. Recoñecer a tipoloxía das culturas FA1B2.7.1. Compara a cronoloxía e a 



 

encravadas no Oriente Medio, a exipcia e a 
chinesa. 

iconografía das culturas persa, exipcia e 
chinesa. 

B2.8. Recoñecer a escultura en terracota dos 
guerreiros de Xian, do mausoleo do primeiro 
emperador Qin. 

FA1B2.8.1. Identifica a concepción formal das 
esculturas do mausoleo fronte a outras obras 
arqueolóxicas.  

B2.9. Relacionar as claves políticas e artísticas 
dos guerreiros de Xian. 

FA1B2.9.1. Relaciona a creación do mausoleo 
do primeiro emperador Qin coa historia da 
China e a súa transcendencia política e social.  

B2.10. Relacionar a técnica da escultura en 
terracota con usos actuais similares. 

FA1B2.10.1. Recoñece e explica a técnica da 
terracota.  

B2.11. Analizar nas culturas antigas a diferenza 
entre imaxes idealistas e naturalistas, e a súa 
posible relación coa finalidade da peza. 

FA1B2.11.1. Describe as diferenzas entre a 
escultura idealista e a escultura naturalista.  

B3.1. Analizar comparativamente a arte arcaica 
grega e a arte exipcia fronteiriza. 

FA1B3.1.1. Relaciona o nacemento da cultura 
grega coa influencia das culturas de Exipto e 
Persia.  

B3.2. Identificar a arquitectura grega. Orixes 
formais e sociais. 

FA1B3.2.1. Identifica os elementos esenciais da 
arquitectura grega. 

B3.3. Explicar convenientemente as partes 
esenciais da arquitectura grega. 

FA1B3.3.1. Comenta as diferenzas entre as tres 
épocas esenciais da arquitectura grega.  

B3.4. Diferenciar as etapas na arte grega a 
partir das peculiaridades de cada etapa 
reflectidas nunha creación determinada. 

FA1B3.4.1. Describe as diferenzas entre as tres 
ordes clásicas: dórica, xónica e corintia. 

B3.5. Diferenciar as características da escultura 
grega. Relacionar a arte grega con outras 
culturas ou aplicacións posteriores 

FA1B3.5.1. Analiza a simboloxía das deidades 
gregas.  

FA1B3.5.2. Describe a relación entre a 
escultura grega, romana, renacentista e 
neoclásica.  

B3.6. Describir a técnica da cerámica grega. 
FA1B3.6.1. Compara a evolución cronolóxica da 
cerámica grega.  

B3.7. Identificar a tipoloxia da xoiaría en 
relación con outras culturas FA1B3.7.1. Compara restos arqueolóxicos de 

xoias e obxectos nas culturas coetáneas á 
cultura grega.  

B3.8. Valorar o teatro grego e a súa influencia 
no teatro posterior. FA1B3.8.1. Describe as caracteríssticas do 

teatro grego e a súa influencia no teatro actual.  

B4.1. Valorar a importancia da cultura romana 
no mediterráneo e a súa transcendencia FA1B4.1.1. Relaciona o nacemento da cultura 



 

histórica posterior. romana e a influencia grega.  

FA1B4.1.2. Sitúa no mapa do Mediterráneo as 
culturas grega, romana e fenicia. 

B4.2. Explicar a importancia do latín como 
lingua común europea e a súa transcendencia 
na arte. 

FA1B4.2.1. Relaciona a expansión política e 
artística romana co emprego do latín e o dereito 
romano.  

B4.3. Identificar as obras arquitectónicas da 
cultura romana a partir da identificación visual 
dos seus elementos principais. 

FA1B4.3.1. Identifica os elementos 
arquitectónicos esenciais da cultura romana. 

B4.4. Relacionar a basílica romana coas 
igrexas cristiás posteriores, analizando os 
planos das plantas de diferentes edificios. 

FA1B4.4.1. Compara as basílicas do imperio 
romano e as igrexas construídas 
posteriormente.  

B4.5. Valorar a importancia técnica dos edificios 
romanos. FA1B4.5.1. Relaciona o Panteón de Agripa coa 

catedral do Vaticano. 

B4.6. Analizar a técnica da pintura ao fresco e a 
do mosaico. FA1B4.6.1. Describe as técnicas do mosaico e 

da pintura ao fresco. 

B4.7. Relacionar o teatro romano e o teatro 
grego FA1B4.7.1. Relaciona o teatro actual cos 

teatros grego e romano.  

B4.8. Comparar as artes aplicadas da cultura 
romana coas efectuadas noutros momentos e 
noutras culturas. 

FA1.B7.8.1. Comenta o proceso de fabricación 
e aplicación da pintura ao tempero.  

FA1B4.8.2. Comenta a vestimenta romana e a 
súa aplicación na historia da arte posterior. 

B5.1. Identificar as claves expresivas da arte 
visigoda. FA1B5.1.1. Identifica os principais monumentos 

do prerrománico español.  

FA1B5.1.2. Compara a escultura romana e 
visigoda.  

B5.2. Relacionar a situación social e a arte 
aplicada. FA1B5.2.1. Recoñece as claves políticas que 

levan á decadencia do imperio romano.  

FA1B5.2.2. Relaciona a fin do imperio romano e 



 

a disgregación artística europea.  

FA1B5.2.3. Compara a pintura visigoda e 
romana anterior. 

B5.3. Analizar os templos visigodos e as súas 
características principais FA1B5.3.1. Identifica as principais 

características dos templos visigodos a partir de 
fontes historiográficas de exemplos 
representativos 

B5.4. Diferenciar a arte cristiá e a árabe na 
Península Ibérica. FA1B5.4.1. Relaciona o arco de ferradura e o 

seu emprego na arte árabe da Península 
Ibérica.  

B5.5. Analizar a técnica do artesoado das 
cubertas de madeira nas igrexas españolas. FA1B5.5.1. Recoñece as principais 

características dos artesoados de madeira en 
exemplos representativos.  

B5.6. Describir a técnica da pintura e escritura 
sobre pergameo. Motivos iconográficos. FA1B5.6.2. Recoñece a técnica da pintura e 

escritura sobre pergameo.  

FA1B5.6.3. Identifica e explica as 
características da iconografia medieval a partir 
de códices e pergameos representativos. 

B5.7. Explicar a técnica construtiva da xoiaría 
visigoda. Técnica cloisonné e a súa aplicación 
posterior. 

FA1B5.7.1. Explica a técnica da xoiaría visigoda 
a partir de fontes historiográficas que reflictan 
pezas representativas.  

B5.8. Identificar as claves expresivas da arte do 
norte de Europa, tanto en España como no 
resto do continente. 

FA1B5.8.1. Identifica a arte dos pobos do norte 
de Europa e os elementos similares localizados 
en España.  

 

 

  

 

 



 

 
Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 
O alumnado será avaliado unicamente a través de prácticas 
(traballos escritos) directamente relacionadas cos estándares de 
aprendizaxe, representando o 100% da nota. 

Instrumentos: 
-Exercicios de comparativa de obras de arte. 
-Traballos de investigación e busca de datos utilizando diferentes 
fontes. 
- Presentacións sobre algún aspecto artístico. 
-Exercicios de identificación de elementos nunha imaxe. 
  

Cualificación 
final 

A cualificación final será resultado da media aritmética das notas da 
1ª e 2ª avaliacións. 
 O traballo realizado no terceiro trimestre servirá para mellorar 
resultados, podendo chegar a mellorar un máximo do 10%. 
  
 Nota final = nota media das Avaliacións (1ª e 2ª) + nota das 
actividades do 3º trimestre x 0,1 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non hai alumnado que teña que presentarse á proba extraordinaria 
de setembro. 



 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
  

  
-Recoñecer as características principais da pintura rupestre. 

  
-Analizar Stonehenge e os labores de recreación efectuados no 
século XX no monumento. 
  
-Recoñecer a tipoloxía das culturas encravadas no Oriente Medio, a 
exipcia e a chinesa. 
  
-Analizar nas culturas antigas a diferenza entre imaxes idealistas e 
naturalistas, e a súa posible relación coa finalidade da peza. 

  
-Diferenciar as etapas na arte grega a partir das peculiaridades de 
cada etapa reflectidas nunha creación determinada. 

  
-Valorar o teatro grego e a súa influencia no teatro posterior. 

  
-Identificar as obras arquitectónicas da cultura romana a partir da 
identificación visual dos seus elementos principais. 

  
-Analizar a técnica da pintura ao fresco e a do mosaico. 

  
-Identificar as claves expresivas da arte visigoda. 

  
-Diferenciar a arte cristiá e a árabe na Península Ibérica. 

  
-Identificar os elementos románicos na arquitectura, nomeadamente 
nos edificios relixiosos. 

  
-Comparar a escultura e a pintura románicas coas creacións 
anteriores e posteriores. 

  
-Identificar e nomear correctamente as claves principais da arte 
gótica: escultura, vidreiras policromadas e arcadas. 



 

  
-Identificar o proceso técnico da pintura sobre táboa, a preparación e 
os resultados. 

  
-Identificar as claves técnicas da arquitectura renacentista e a súa 
relación coa cultura romana. 

  
-Identificar as principais obras de artistas do Renacemento italiano. 

  
-Describir as claves iconolóxicas e iconográficas nos frescos da 
Capela Sixtina. 

  
-Identificar as claves evolutivas na escultura de Michelangelo. 
  

Criterios de cualificación: 
  
A cualificación obtida nos traballos entregados cada trimestre suporá 
o 100% da nota de cada Avaliación. 
  
A nota final será a media das tres avaliacións, tendo mais peso as 
dúas primeiras: 
1ª Avaliación = 40%, 2ª Avaliación = 40% e 3ª Avaliación = 20%. 
  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
  
O/a alumno/a deberá realizar unha serie de actividades de 
recuperación durante o curso, directamente relacionadas cos 
estándares de aprendizaxe, que deberá entregar trimestralmente (1º 
e 2º trimestres xa realizados). Actividades do libro de texto “ 
Fundamentos del Arte I” de Jesús Vicente Patiño Puente (licenza 
crative comons) cuxo PDF se lle facilitou a cada alumno/a ao 
comezo do curso. 

  

 

  



 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades (Non haberá actividades de recuperación dado que todos os 
alumnos superaron a materia nas dúas primeiras avaliacións). 

Ampliación e reforzo: Proporase  ao alumnado a lectura dos 
temas que se deberían ver no terceiro trimestre así como 
actividades de ampliación que permita seguir avanzando e ao 
mesmo tempo reforzar e repasar conceptos e destrezas xa 
traballadas anteriormente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen 
conectividade) 

A información e as propostas de traballo realizaas o profesor a través da 
aula virtual de Fundamentos da Arte I, que constitue unha ferramenta 
habitual para o desenvolvemento desta materia. 
Os/as alumnos/as que non poden acceder á aula virtual son informados 
directamente por correo electrónico. 
Para a entrega das tarefas utilizase a aula virtual (ou enviar 
directamente por correo electrónico, os que non poden acceder á aula 
virtua) 

Materiais e 
recursos 

- Aula virtual, onde o alumnado ten acceso a: 
- Libro de texto en PDF: “ Fundamentos del Arte I” de Jesús Vicente 
Patiño Puente (licenza crative comons) 
-Vídeos didácticos 
-Presentacións online 
-Actividades e tarefas 

-Blog do Departamento de Plástica MGBOOK 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://mgbook.blogspot.com/
http://mgbook.blogspot.com/


 

  

  

  

  

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

O alumnado será informado a través da aula virtual e a 
través do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

   



 

 

FUNDAMENTOS ARTE II 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Dada a natureza da materia, facilmente adaptable a clases online, que mesmo melloraron algúns              
aspectos da clase presencial, non houbo mermas nos contidos, nin nos criterios de avaliación              
esixidos nin nos estándares. 

Isto tamén foi posible grazas a rápida posta en marcha dun sistema de clase online, mesmo dende                 
antes do estado de alarma, xa a partir do 12 de marzo, día no que foron suspendidas nas clases en                    
Galicia. A necesidade de formar a estes alumnos nun temario extenso, e de non perder tempo, fixo                 
que ese mesmo día se creara un grupo de comunicación fluído a tal efecto, e que o deía seguinte xa                    
comezaran as videoclases, coa mesma frecuencia que as presenciais, co que os estándares da              
materia e os contidos mínimos acabáronse de impartir no segundo trimestre e ao principio de               
terceiro, e xa estamos na fase de repaso de todo o temario. 

 

 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN 

A avaliación SERÁ CONTÍNUA. Os alumnos xa acadaron o aprobado no segundo parcial, co que o                
terceiro so poderá aumentar ou mellorar as cualificacións, coa entrega online de traballos ou a               
participación nas actividades propostas. 

-PROCEDEMENTOS 



 

A avaliación e valoración dos traballos desta terceira avaliación seguirán as mesmas pautas que nas               
clases presenciais, con diferencia na forma de entrega dos traballos, vía telemática (email) mediante              
os comentarios propostos con esquemas similares a “nova” ABAU, con optatividad ampliada. 

As actividades coma os nosos QUIZs faranse a través do noso grupo de wasap CORONACLASE,               
creado o 12 de marzo e de uso frecuente para comentar, debatir, ou enviarlles aos alumnos                
información complementaria as videoclases 

As valoracións e correcións do profesor faranse da mesma maneira, a volta de correo corporativo,               
con comentarios detallados sobre o seu traballo, non so notas numéricas.. 

Os traballos serán voluntarios, xa que non podemos penalizar a non entrega dos mesmos. E estarán                
moi centrados en apuntalar toda a materia do curso con vistas a EBAU ou a exames de ingreso en                   
ciclos formativos do espectro artístico. 

 

 

-INSTRUMENTOS 

Os instrumentos de avaliación serán, coma no curso presencial, básicamente, a relización de             
análises comparadas de obras de arte propostas, que os alumnos enviarán por email. 

Tamén a identificación de obras de arte e os seus autores, que se farán, coma na clase presencial, a                   
través de QUIZs, probas de caracter lúdico nas que os alumnos “compiten” entre sí, para identificar o                 
máis rápido posible unha cantidade de obras que se suceden nun vídeo. 

Estos quizs os realizamos mediante o grupo de wasap “coronaclase”. 

Tamén, ocasionalmenta, usamos o servizo CISCO que cedeu a Consellería para falar entre nós,              
ainda que máis que con finalidade “académica”, para mantener un mínimo contacto “humano” entre              
nós, vernos as caras e tentar animar aos alumnos cara a este extraño final de etapa nas súas vidas. 

 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 

A cualificación final de curso basearase na acadada no segundo parcial, que non se verá mermada, e                 
que poderá mellorarse cos traballos realizados de maneira voluntaria no terceiro tirmestre. 

Estes traballos, de análise comparada por escrito, (ao menos, tres no terceiro parcial) presántanse              
vía online ao correo do profesor. Este os comenta pola mesma vía, de maneira pormenorizada,               
evluando os seus aspectos positivos e mellorables e facendo saber esto ao alumno canto antes, para                
que teña presente e fresco o que escribiu no exame. 

A cualificación do alumno, dada a natureza contínua da materia, pode aumentar respecto a              
cualificación acumulada (segundo trimestre) sen que haxa un límite numérico de puntos que se              
poden aumentar. 



 

 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Non se comtempla debido a ausencia de alumnos coa materia suspensa no segundo parcial da               
evaluación contínua, e por tanto, a ausencia de suspensos na avaliación final. 

Se se dera a circunstancia de que algún alumno quixera realizar unha proba para subir a súa nota, se                   
faría unha proposta de exame coma a que fixemos durante todo o curso, de comentario analítico                
comparado entre dúas obras de arte. 

 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 

Non temos alumnos coa materia pendente 

 

-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,         
ampliación) 

 

3.1 ACTIVIDADES 



 

Nos días anteriorese algúns seguintes a Semana Santa, terminamos, mediante videoclases en vídeo             
subidas ao canal VIMEO e protexidas con contrasinal, o temario do curso. Isto se complementa co                
temario íntegro do mesmo que está, xa dende fai meses, na AULA VIRTUAL, e que compleméntase                
con vídeos, audios, textos e toda a información escrita, visual e audiovisual que os alumnos poidan                
precisar para preparar autónomamente a materia. 

Dende a finalización do temario comezamos con clases de REPASO, nas que profundizamos no que               
xa demos no resto do curso. Estas clases tamén fanse con vídeos, duns 15-20 minutos de duración,                 
coa información máis comprimida que na aula, acompañadas de imaxes, vídeos e texto superposto,              
nunha especie de clase “aumentada” que amplía as posibilidades da aula . 

Tres horas despois de subir o vídeo fanse no grupo de wasap preguntas concretas sobre os videos,                 
que os alumnos poden contestar se o visionarios, xestionando o seu tempo nas mañáns sen ter que                 
ver os materiais a unha hora concreta 

A frecuencia das videoclases é a mesma que nas clases presenciais, catro a semana. 

Resumindo, na materia SÍ houbo ampliación de contidos no principio do “peche”, e agora estamos en                
clases de repaso dos contidos dados en todo o curso, procurando interrelacionarlos entre eles nunha               
materia na que isto é moi importante, xa que o que se pide na EBAU é un comentario analítico                   
comparado no que a argumentación acerca dos contextos das imaxes propostas é o máis valorado. 

Os alumnos precisan, non só un coñecemento dos feitos históricos no devenir da arte, senón sobre                
todo xestionar toda a información e saber construir e argumentar un relato e unha análise puntual en                 
base a estes coñecementos. 

3.2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 

Todos os alumnos do curso, os 18, teñen conectividade á rede e á liña de móbil coa que conectamos                   
mediante wasap, no grupo CORONACLASE FUNDAMENTOS.  

A mecánicas das clases é a seguinte: 

-Todos os días da semana, excepto o XOVES (no que non temos clase) o profesor envía aos                 
alumnos, pola mañá, un novo VÍDEO (enlace á rede, canal do profesor en VIMEO) a través do                 
wasap. A aplicación permite constatar que todos os alumnos leron a mensaxe e se alguén non o fixo. 

Tamén o canal Vimeo rexistra a cantidade de visualizacións, se o número de visualizacións é menos                
que o de alumnos na calse, envíaselles un recordatorio o día seguinte. 

O profesor, ao final da xornada, fai algunha pregunta no canal de wasap sobre o vídeo visto. 

-Algún dos vídeos é un QUIZ, como os que adoitabamos facer na clase presencial, que consiste                
nunha sucesión de imaxes de obras de arte que os alumnos teñen que identificar. Esta actividade                
funciona deun modo lúdico, coma unha sorte de “concurso”, no que gaña o alumno que identifica                
todas as obras máis rápido no canal de wasap. 



 

-O profesor envía tamén cada dúas semanas exames tipo EBAU (agora xa adaptadas á nova               
situación de máis opcionalidade). Os comentarios dos alumnos os envían mediante o correo e o               
profesor os comenta pormenorizadamente á volta de correo, o máis rápido posible. Estas probas              
teñen carácter voluntario, xa que o alumnado ten a materia aprobada na súa totalidade e non todos                 
van presentarse á EBAU, polo que de ningún xeito pódese penalizar a non entrega das actividades. 

Os alumnos entregan estes comentarios cando os terminen, sen que haxa un prazo determinado, de               
xeito que administren o seu tempo o mellor posible para eles. 

Cada varias semanas conectámonos, os alumnos que o desexen, mediante o canal de             
videoconferencia WEBEX, para intercambiar impresións e ter un mínimo de cercanía e de contacto              
visual, ainda que non para impartir “clases” o que se fai cos vídeos de vimeo 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 

Os alumnos e o profesor forman parte dun grupo de wasap chamado CORONACLASE             
FUNDAMENTOS que funciona como medio de comunicación axil e rápido e agregador de contidos              
interesantes e complementarios en rede (videos, novas, visitas virtuais a museos, etc). 

A AULA VIRTUAL de fundamentos de arte recolle todo o temario do curso en PDFs descargables e                 
ilustrados con fotografías de obras. Isto compleméntase con vídeos, audios e imaxes, nas que              
predominan imaxes reais de documentos sobre artistas. 

Outro recurso utilizado con moita frecuencia e o email corporativo do instituto, para plantexar probas               
tipo EBAU e recibilas e comentalas en sucesivos correos.  

O canal das clases online son os VÍDEOS de “clase aumentada” que o profesor colga en Vimeo e                  
que son accesibles mediante contrasinal para o alumnado. estos vídeos son accesibles tamén desde              
a aula virtual, e o día que son colgados na páxina se envía aviso ao grupo de wasap, no que tamén                     
fanse e respóndense preguntas sobre os mesmos. 

É importante salientar que, nesta materia, non só os recursos propios son interesantes, existen              
multitude de documentos e vídeos na rede, e nestes días tamén visitas a museos en alta calidade, o                  
que fai destos momentos, dentro da gravidade e das presas pola EBAU, unha oportunidade para               
formarse dun xeito moi avanzado. O papel do profesor tamén é o de administrar e escoller esta                 
multiplicidade de contidos que xa existen na rede. 

O noso blogue. mgbook.blogspot.com, é tamén un contenedor e agregador de contidos moi útil para               
estes momentos nos que a clase non é presencial. 

 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

 



 

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 

wasap, teléfono, gmail, titor. Específicamente para o alumnado, o canal de wasap 

 

 

4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 

Publicación na web do centro e información puntual á titora 

  

 

TÉCNICAS EXP.  
GRÁFICO PLÁSTICA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
En vermello aqueles estándares e criterios non dados durante o periodo de clases             
presenciais. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN                               ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.1. Seleccionar información a través     
de diferentes fontes de información,     
incluídas as tecnoloxías da    
información e da comunicación, acerca     
da evolución dos materiais e a súa       
aplicación ao longo da historia, co fin       
de distinguir e relacionar os materiais      
e os instrumentos utilizados nas     
técnicas gráficoplásticas. 

 

TEGPB1.1.1. Coñece os materiais, o tipo de       
soporte, os pigmentos, os aglutinantes e os       
diluentes utilizados nas técnicas    
gráfico-plásticas.  

TEGPB1.1.2. Narra a evolución histórica dos      
materiais e a súa adaptación ao longo da        
historia.  

TEGPB1.1.3. Relaciona os materiais, o tipo      
de soporte, os pigmentos, os aglutinantes e       



 

os diluentes máis adecuados a cada técnica       
gráfico-plástica  

TEGPB1.1.4. Coñece e utiliza con     
propiedade, de forma oral e escrita, a       
terminoloxía propia das técnicas.  

B1.2. B1.2. Comparar as propiedades     
físicas e químicas dos materiais e a       
súa interacción.  

 

TEGPB1.2.1. Coñece as propiedades físicas     
e químicas dos materiais e a súa interacción.  

TEGPB1.2.2. Razoa a elección dos materiais      
cos que se vai traballar 

na aplicación de cada técnica, tendo en conta        
as propiedades físicas e químicas.  

B2.1. Identificar e aplicar, de maneira      
apropiada, as técnicas secas e     
húmidas aplicadas ao debuxo,    
apreciando a importancia que tivo e      
ten o debuxo para a producción de       
obras artísticas ao longo da historia.  

 

 

 

TEGPB2.1.1. Describe as técnicas de     
debuxo.  

TEGPB2.1.2. Identifica e manexa 

os materiais utilizados nas técnicas 

do debuxo, tanto secas como húmidas.  

TEGPB2.1.3. Planifica o proceso 

de realización dun debuxo definindo os      
materiais, os procedementos 

e as súas fases.  

TEGPB2.1.4. Produce obras propias    
utilizando técnicas de debuxo 

secas e húmidas  

TEGPB2.1.5. Recoñece e valora as técnicas      
de debuxo en obras de arte.  

 

  



 

B3.1 Coñecer as técnicas de pintura e       
os materiais utilizados en cada unha      
ao longo da historia. 

TEGPB3.1.1. Describe as técnicas de     
pintura.  

TEGPB3.1.2. Coñece, elixe e aplica     
correctamente os materiais e os instrumentos      
utilizados en cada técnica pictórica.  

TEGPB3.1.3. Distingue e describe, de forma      
oral e escrita, a técnica e os materiais        
utilizados en obras pictóricas de diferentes      
épocas artísticas. 

B3.2. Elixir e aplicar correctamenteos     
materiais e instrumentos propios 

das técnicas pictóricas na produción     
de traballos persoais con técnicas á      
auga, sólidas, oleosas e mixtas. 

TEGPB3.2.1. Realiza composicións   
escollendo e utilizando as 

técnicas á auga, sólidas e oleosas que       
resulten máis apropiadas para o proxecto en       
función a intencións expresivas e     
comunicativas.  

B4.1. Coñecer os termos relacionados     
coas técnicas do gravado. 

 

 

TEGPB4.1.1. Describe as técnicas de     
gravado e estampaxe.  

TEGPB4.1.2. Define con propiedade, de     
forma oral e escrita, os termos propios das        
técnicas de gravado.  

B4.2. Identificar as fases na     
producción de gravados e    
estampaxes. 

TEGPB4.2.1. Describe as fases de produción      
e de gravados e estampados.  

B4.3. Elaborar producións propias    
utilizando técnicas non tóxicas de     
gravado e estampaxe variadas. 

TEGPB4.3.1. Experimenta con técnicas de     
gravado e estampaxe 

non tóxicas, utilizando adecuadamente os     
materiais.  

B4.4. Investigar e expor acerca da      
evolución das técnicas de gravado e      
estampaxe utilizadas na historia.  

 

TEGPB4.4.1. Recoñece e describe as     
técnicas de gravado e estampaxe na      
observación de obras.  

TEGPB4.4.2. Explica a evolución 



 

das técnicas de gravado e estampaxe ao       
longo da historia.  

• Bloque 5. Técnicas mixtas e      
alternativas  

 

TEGPB5.1.1. Describe a técnica 

da colaxe e aplícaa na elaboración de       
traballos propostos polo profesor ou a      
profesora.  

TEGPB5.1.2. Utiliza materiais reciclados para     
producir obras novas cun sentido diferente      
para o que foron confeccionados.  

TEGPB5.1.3. Representa a través de TIC      
instalacións de carácter artístico.  

TEGPB5.1.4. Investiga e aprende técnicas     
alternativas, utilizando TIC.  

TEGPB5.2.1. Utiliza con propiedade os     
materiais e os procedementos máis idóneos      
para representar e expresarse en relación ás       
linguaxes gráfico-plásticas.  

 

 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN 

-PROCEDEMENTOS 
Cada alumno irá realizando os traballos propostos, que lles serán pedidos a través             
dunha plataforma online e que reenviarán mediante o correo electrónico, mostrando           
unha fotografía do resultado, e que serán valorados conforme aos criterios de            
avaliación correspondentes e segundo sexa a natureza á que correspondan, que           
para o caso actual estarán encamiñados como traballos de recuperación ou ben de             
reforzo e de repaso.  



 

Tendo en conta as novas circunstancias, os procedementos deben procurar darlle a            
oportunidade ao alumno de poñer en funcionamento todos aqueles aprendizaxes          
que foi adquirindo durante o curso dun xeito sí normalizado, e para iso existen uns               
prazos flexibles de entrega e de producción das propias tarefas, nas que ao             
alumnado se lles da a posibilidade de autoxestionar os seus tempos e os seus              
propios recursos.  
Os mesmos criterios que están estipulados na programación ordinaria servirán de           
por sí, pois son abertos e plausibles para calquera circunstancia, redundarán na            
nota segundo a actividade ou pasividade do alumnado eso sí, tendo en conta as              
súas circunstancias persoais, unha vez descartado que non hai ningún/ningunha          
alumno/a que estea deconectado ou teña imposibilidade de recibir as mensaxes,           
emails, e ou axeitadamente as tarefas. Non se avalía en forma de exames por              
exemplo, senón valorando os traballos feitos por eles/as na casa e cos materiais             
dos que dispoñan. 

 

 

 

-INSTRUMENTOS 
 

Exercicios e actividades que poñan en funcionamento a creatividade do/a alumno/a,           
por unha banda, que sexan atractivos para eles/as, que sexan adecuados ás            
circunstancias, sacando proveito incluso da situación inevitable de estar confinado,          
é dicir temáticas que visualicen e coas que poidan expresar a súa propia             
experiencia individualizada da estadía prolongada na casa. Os exercicios e          
actividades, son evidentemente prácticos enviados por canles dixitais que o          
alumnado reenviará despois de facelos e resolvelos na casa, coas indicación           
adxuntas e ou comentadas na plataforma classroom a cada un/unha deles/as.           
Despois da valoración e primeiro envío, hai alumnado que pode voltar a reenviar os              
exercicios despois da primeira corrección telemática dos exercicios por parte do           
profesor e que pola razón que fose estean mal plantexados ou errados ou nos que               
se perciba un descoido no trazado ou no desleixo e pouco interese na realización              
das actividades. 

(Farase pois fincapé en que os traballos teñan como eixo fundamental a realidade             
do confinamento e a súa inmediata contorna e circunstancias, máis tamén que se             
pode facer un bon traballo igualmente tanto nos aspectos expresivos como máis            
técnicos, dándolle a posibilidade a todo o alumnado de poder poñer en            
funcionamento aquelas aprendizaxes ainda coas dificultades que poideran xurdir e          
que non lle sexan impedimento para acadar os obxectivos, intentando que sexa            



 

claro na comunicación con eles/as. Xa existía na programación un apartado da            
avaliación no que o profesor, para facer efectiva unha avaliación de maneira            
continuada, enviaría un informe por escrito (via email) ao alumnado comentando e            
analizando pormenorizadamente o seu traballo. Este proceso de feedback é          
importante para que o/a alumno/a corrixa por sí mesmo posibles problemas, e tente             
mellorar por él/ela mesmos/a.) 

 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 
A cualificación final obterase das notas da primeira e segunda avaliación. Tendo en             
conta isto como referencia, a nota final poderá variar sempre en beneficio do             
educando no caso da súa participación activa e dependendo do tipo de traballo             
entregado. Teranse pois en conta os criterios propios establecidos da primeira e            
segunda avaliación e se foron acadados ou non tamén mediante as actividades que             
se lles propoña e que se establecen como reforzo, repaso ou recuperación das             
aprendizaxes. Para aqueles/as alumnos/as que teñan suspensa unha ou dúas          
avaliacións, poderán recuperar as mesmas cos propios traballos enviados pois          
neles están incluidos aspectos fundamentais para a superación da materia nas           
correspondentes dúas avaliacións anteriores. Xa falando en valor numérico,         
estamos a falar do mesmo que si se tratase dunha avaliación no que o necesario               
para aprobar debe ser estar entre o aprobado (5) e a máxima nota posible (10),               
máis nunca por debaixo das acadadas do que cada quen xa tiveran. 

 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
No caso de que algún/unha alumno/as non supere a materia porque non foi quen              
de acadar os mínimos esixibles sobre esta remodelación ou modificación da           
programación e tivese que presentarse a unha proba extraordinaria sería nas           
condicións establecidas no seguinte proceso sempre e cuxa estrutura é a seguinte:  
Dous exercicios: 
a) Realización dun traballo onde se demostre a destreza en dúas técnicas            
concretas da materia e que poderá inspirarse na obra dun/unha artista. 
b)Unha proba de análise sobre a técnica empregada da obra dun/unha autor/a            
onde se expresen axeitadamente todos aqueles aspectos relacionados coa materia.          
Valoraranse tanto os contidos como a expresión , os argumentos e a claridade e              
correcta realización dos diferentes exercicios.  
 



 

Para aprobar é necesario acadar unha nota mínima de 5, resultado da media             
ponderada entre dos traballos presentados e a nota do exame escrito: traballos 60%             
e exame 40%.  

 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 
 
Non existe alumnado coa materia suspensa de cursos anteriores por ser unha            
materia propia de modalidade so cursadaen segundo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Non existe alumnado coa materia suspensa de cursos anteriores por ser unha            
materia propia de modalidade so cursadaen segundo. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
Non existe alumnado coa materia suspensa de cursos anteriores por ser unha            
materia propia de modalidade so cursadaen segundo. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Non existe alumnado coa materia suspensa de cursos anteriores por ser unha            
materia propia de modalidade so cursadaen segundo. 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE   (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 

3.1 ACTIVIDADES 
Os traballos enviados ao alumnado de bacharelato de TEGP ofrecen como xa se             
comentou nalgún outro apartado, unha oportunidade de indagar mediante a          
expresividade e a creatividade sobre os aspectos máis inmediatos da súa contorna,            
do confinamento evidentemente nos aspectos plásticos, tendo en conta as          
ferramentas coas que conten e tamén das dixitais moi presentes neste contexto.            
Creouse unha classroom para facer o seguimento dos envíos, do alumnado,           
confirmando que todo o alumnado do grupo está conectado e apuntado, que recibe             



 

os correos, e tamén é libre e voluntario estar activo e ser participativo/a. As tarefeas               
e demáis arquivos, procuraron entregarse de xeito espaciado, pois ao ser unha            
materia práctica fundamentalmente o desenvolvemento axeitado das tarefas        
precisa dun tempo de elaboración. 
As actividades que foron suxeridas foron:  

● Un exercicio persoal con uso de distintas técnicas para debuxar a súa propia             
historia durante este tempo en casa (prazo aberto), Traballo que estará           
dividido en dúas fases: entrega de bocetos (primeira fase) coa utilización de            
determinado material xa usado na aula (reforzo e repaso, así como           
recuperación), e tamén unha obra ou traballo finalizado completo (segunda          
fase) cunha técnica distinta usada xeralmente para un traballo máis complexo           
(tamén xa utilizada durante o curso, e nas aulas, coa que repasar, reforzar             
aprendizaxes, e recuperar)  

● Un exercicio onde se traballa o concepto de Natureza Morta (bodegón)           
personalizado, que tamén se divide en dúas fases: na primeira serán           
realizados alomenos dous bocetos de dúas posibles naturezas mortas con          
elementos propios seus do confinamento (roupa, libros, obxectos variados e          
que os acompañen a diario durante o mesmo confinamento) e unha segunda            
fase coa entrega da natureza elixida ben rematada, axeitándose ás          
características da técnica e aos criterios de avaliación propios. (estos          
execicios serven tanto para recuperar a materia como para repaso, e reforzo) 

 
As actividades teñen a característica tamén de servir pola súa natureza de repaso e              
reforzo que serven como recuperación pois teñen que ver cos entandares           
imprescindibles da primeira e segunda avaliación e xusto para aquel alumnado que            
ten unha ou as dúas avaliacións suspensas, lles servirá para identificar e aplicar, de              
maneira apropiada, as técnicas secas e húmidas aplicadas ao debuxo, e elixir e             
aplicar correctamenteos materiais e instrumentos propios das técnicas pictóricas na          
produción de traballos persoais con técnicas á auga, sólidas e mixtas.  

 

 

3.2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 
As actividades propostas envíanse por email aos alumnos, todos eles con           
conectividade, a través do correo habilitado para todos/as, con que todas as            
mensaxes, propostas de traballo, arquivos, direccións de páxinas web, enlaces e           
demáis, certificándose que chegaron ao seu destino despois da acción conxunta da            
titoría e o profesorado. O alumnado que era probable ao comezo que poidera ter              



 

máis dificultades de conexión, despois da acción titorial e utilizando as canles de             
aviso e as axudas axeitadas, poideron acceder as contidos dixitais.  
A canle a través de mensaxería de correo electrónico máis tamén a plataforma             
virtual, niste caso unha classroom, serve como soporte e nexo fundamental e foi             
feito a propósito para a situación actual, desde o confinamento, para achegármonos            
a eles/as, sabendo en cada caso particular as circunstancias propias, ampliando           
prazos no seu caso, para o reenvío de actividades, para a corrección e tamén para               
o diálogo e as dúbidas que poideran xurdir.  
Ainda que teñen un carácter primordialmente voluntario, xa saben que as tarefas            
poden subir as cualificacións cara a nota final tendo en conta os parámetros             
indicados no apartado de cualificación desta remodelación, de do que están           
sucintamente informadospor parte tnto do profesorado das materias como polos/as          
titores/as. Os/as alumnos/as que as fagan poden administrar o seu tempo, con tal             
de que as entreguen, por email, antes do fin de curso para tales efectos. 
O profesor comenta individualmente os traballos recibidos cos alumnos, un/unha a           
un/unha, pois é o que permite a plataforma dixital, para asegurar unha axeitada             
comunicación, dentro das circunstancias evidentemente. 

 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 
PDFs, JPGs, enlaces a páxinas web, apuntamentos entregados con anterioridade          
ao confinamento, e distinto material suministrado e recompilado en forma de           
exercicios e tarefas de distintos libros e editoriais, apuntes e actividades creeadas            
polo propio profesor. Da plataforma Pinterest cos taboleiros do profesor, para           
ilustrar algúns textos ou exemplificar algunha tarefa, ao que están habituados a            
visitar https://www.pinterest.es/sebasanxo/ ou mesmo un blogue do profesor:        
http://plasticanxo.blogia.com  
Normalmente o alumno adquire unha serie de materiais que lle poden durara até o              
final de curso, entre os que se contan: acrílicos, pasteis, rotuladores, lápices de             
cores, acuarelas, etc.  
 
 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

 

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 
Mediante os correos correspondentes establecidos polo centro para cada alumno/a,          
xa que a classroom creada ao caso para o periodo de confinamento, permite             

https://www.pinterest.es/sebasanxo/
http://plasticanxo.blogia.com/
http://plasticanxo.blogia.com/


 

enlazar co correo persoal habilitado polo centro educativo do alumnado e tamén a             
través da acción titorial (titores/as) e resto do profesorado. O pais son informados             
pola web do centro e polas canles establecidas con regularidade para tal efecto,             
abalar móbil e tamén a través dos correos corporativos do centro mediante as             
canles establecidas con normalidade. Se hai algunha indicación específica,         
telefónicamente ou a través dos/as titores/as. 

4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 
As modificacións feitas na programación serán publicitadas nas canles axeitadas, na           
web do centro para o interese do alumnado e para as familias. 

 

DESEÑO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E    
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
En vermello aqueles estándares e criterios non dados durante o periodo de clases             
presenciais. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN                               ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.1.. Coñecer e describir as     
características fundamentais dos   
movementos históricos e das    
correntes e escolas máis    
salientables na historia do    
deseño, recoñecer as achegas do     
deseño en diferentes ámbitos e     
valorar a repercusión que tivo nas      
actitudes éticas, estéticas e    
sociais na cultura contemporánea. 

DEB1.1.1. Coñece e describe as     
características fundamentais das   
principais correntes e escolas da historia      
do deseño.  

DEB1.1.2. Analiza imaxes relacionadas co     
deseño, identifica o ámbito ao que      
pertencen e relaciónaas coa súa corrente,      
a súa escola ou o seu período.  

DEB1.1.3. Analiza imaxes de produtos de      
deseño e de obras de arte, e explica        
razoadamente as principais semellanzas e     
diferenzas entre estes dous ámbitos,     
utilizando con propiedade a terminoloxía     
específica da materia.  

 

 



 

 

B1.2. Comprender que a actividade 
de deseñar sempre está 
condicionada polo contorno natural, 
social e cultural, e polos aspectos 
funcionais, simbólicos, estéticos e 
comunicativos aos que se lles 
queira dar resposta.  

DEB1.2.1. Comprende, valora e explica     
de maneira argumentada a incidencia     
que ten o deseño na formación de       
actitudes éticas, estéticas e sociais e      
nos hábitos de consumo.  

 

B2.1. Identificar os elementos que     
forman a estrutura da linguaxe     
visual. 

DEB2.1.1. Identifica os principais    
elementos da linguaxe visual presentes     
en obxectos de deseño ou do contexto       
cotián.  

 

B2.2. Utilizar os elementos básicos     
da linguaxe visual na realización de      
composicións creativas que   
evidencien a comprensión e a     
aplicación dos fundamentos   
compositivos.  

DEB2.2.1. Realiza composicións   
gráficas, seleccionando e utilizando    
equilibradamente os principais   
elementos da linguaxe visual.  

DEB2.2.2. Analiza imaxes ou productos     
de deseño, recoñecendo e diferenciando     
os seus aspectos funcionais estéticos e      
simbólicos.  

B2.3. Aplicar as teorías perceptivas     
e os recursos da linguaxe visual á       
realización de produtos concretos    
de deseño. 

DEB2.3.1. Aplica as teorías perceptivas     
e os recursos da linguaxe visual á       
realización de propostas de deseño en      
diferentes ámbitos.  

DEB2.3.2. Utiliza a cor atendendo ás      
súas calidades funcionais, estéticas e     
simbólicas, e á súa adecuación a      
propostas específicas de deseño.  



 

B2.4. Diferenciar os aspectos    
formais, funcionais, estéticos e    
comunicativos 

de obxectos de referencia dos     
distintos ámbitos do deseño.  

 

DEB2.4.1. Modifica os aspectos    
comunicativos dunha peza de deseño,     
ideando alternativas compositivas 

e reelaborándoa con diferentes técnicas,     
materiais, formatos e acabamentos.  

DEB2.4.2. Descompón en unidades    
elementais unha obra de deseño gráfico      
complexa e reorganízaas elaborando    
novas composicións plasticamente   
expresivas, equilibradas e orixinais 

B3.1. Valorar a importancia da     
metodoloxía como ferramenta para    
a formulación, o desenvolvemento,    
a realización e a comunicación     
acertados do proxecto de deseño.  

DEB3.1.1. Coñece e aplica a     
metodoloxía proxectual básica.  

B3.2. Resolver problemas de    
deseño de xeito creativo, lóxico e      
racional, adecuando os materiais e     
os procedementos á súa función     
estética, práctica e comunicativa. 

DEB3.2.1. Desenvolve proxectos   
sinxelos que dean resposta a propostas 

específicas de deseño previamente    
establecidas. 

 

B3.3. Compilar e analizar    
información relacionada cos   
aspectos do proxecto que se vaia      
desenvolver, para realizar   
propostas creativas e realizables    
ante un problema de deseño.  

DEB3.3.1. Determina as características 

técnicas e as intencións expresivas e      
comunicativas de diferentes obxectos de     
deseño.  

DEB3.3.2. Recolle información, analiza    
os datos obtidos e realiza propostas      
creativas.  

B3.4. Achegar solucións diversas e     
creativas ante un problema de     
deseño, potenciando o   
desenvolvemento do pensamento   
diverxente. 

 
DEB3.4.1. Planifica o proceso de     
realización desde a fase de ideación ata       
a elaboración final da obra.  

DEB3.4.2. Debuxa ou interpreta a     
información gráfica, tendo en conta as      



 

características e os parámetros técnicos     
e estéticos do produto para o seu       
posterior desenvolvemento.  

B3.5. Coñecer e aplicar técnicas     
básicas de realización de esquemas     
e bosquexos, presentar con    
corrección os proxectos e    
argumentalos con base nos seus     
aspectos  

 

 
DEB3.5.1. Realiza esquemas e    
bosquexos para visualizar a peza e      
valorar a súa adecuación aos obxectivos      
propostos.  

DEB3.5.2. Materializa a proposta de     
deseño e presenta e defende o proxecto       
realizado, desenvolvendo a capacidade    
de argumentación e a autocrítica.  

DEB3.5.3. Planifica o traballo,    
coordínase, participa activamente, e    
respecta e valora as realizacións do      
resto dos integrantes do grupo nun      
traballo de equipo.  

 
B4.1. Explorar con iniciativa as     
posibilidades plásticas e   
expresivas da linguaxe gráfica e     
utilizalas de xeito creativo na     
ideación e na realización de obra      
orixinal de deseño gráfico, e     
analizar desde o punto de vista      
formal e comunicativo productos    
de deseño gráfico, identificando    
os recursos gráficos,   
comunicativos e estéticos   
empregados.  

DEB4.1.1. Realiza proxectos sinxelos    
nalgún dos campos propios do deseño      
gráfico como a sinalización, a edición, a       
identidade, a embalaxe ou a publicidade.  

DEB4.1.2. Examina obxectos de deseño     
e determina a súa idoneidade en función       
das súas características técnicas,    
comunicativas e estéticas.  

B4.2. Identificar as principais    
familias tipográficas e recoñecer    
as pautas básicas de lexibilidade,     
estrutura, espazamento e   
composición.  

DEB4.2.1. Identifica as principais familias     
tipográficas e recoñece as nocións     
elementais de lexibilidade, estrutura,    
espaciado e composición  



 

DEB4.2.2. Utiliza de xeito adecuado a      
tipografía seguindo criterios acertados na     
súa elección e na súa composición.  

B4.3. Realizar proxectos   
elementais de deseño gráfico    
identificando o problema,   
achegando solución creativas e    
seleccionando a metodoloxía e os     
materiais adecuados para a súa     
materialización. 

DEB4.3.1. Resolve problemas sinxelos    
de deseño gráfico utilizando os métodos,      
as ferramentas e as técnicas de      
representación adecuadas.  

B4.4. Desenvolver unha actitude    
reflexiva e creativa en relación     
coas cuestións formais e    
conceptuais da cultura visual da     
sociedade da que forma parte. 

DEB4.4.1. Relaciona o grao de     
iconicidade de imaxes gráficas coas súas      
funcións comunicativas.  

DEB4.4.2. Emite xuízos de valor     
argumentados respecto á produción    
gráfica propia e allea con base nos seus        
coñecementos sobre a materia, o seu      
gusto persoal e a súa sensibilidade.  

 

 

B4.5. Iniciarse na utilización de     
programas informáticos de   
ilustración e deseño aplicándoos    
a diferentes propostas de deseño.  

DEB4.5.1. Utiliza con solvencia os     
recursos informáticos idóneos e aplícaos     
á resolución de propostas específicas de      
deseño gráfico.  

 

B5.1. Analizar os aspectos    
formais, estruturais, semánticos e    
funcionáis de obxectos de    
deseño, que poden ser naturais,     
artificiais, de uso cotián ou     
propios do deseño. 

 

DEB5.1.1. Analiza obxectos de deseño e      
determina a súa idoneidade, realizando     
en cada caso un estudo da súa       
dimensión pragmática, simbólica e    
estética.  

DEB5.1.2. Determina as características    
formais e técnicas de obxectos de      
deseño atendendo ao tipo de produto e       



 

ás súas intencións funcionais e     
comunicativas.  

B5.2. Desenvolver un proxecto    
sinxelo de deseño industrial,    
seguindo unha metodoloxía   
idónea e seleccionando as    
técnicas de realización   
apropiadas.  

 

DEB5.2.1. Desenvolve proxectos   
sinxelos de deseño de produtos en      
función de condicionantes e requisitos     
específicos previamente determinados.  

DEB5.2.2. Interpreta a información    
gráfica achegada en supostos prácticos     
de deseño de obxectos e do espazo.  

DEB5.2.3. Utiliza adecuadamente os    
materiais e as técnicas de     
representación gráfica.  

 

B5.3. Realizar un proxecto    
elemental de espazo habitable,    
seguindo unha metodoloxía   
idónea e seleccionando as    
técnicas de realización   
apropiadas. 

 

DEB5.3.1. Realiza esquemas e esbozos     
para visualizar e valorar a adecuación do       
traballo aos obxectivos propostos.  

DEB5.3.2. En propostas de traballo en      
equipo, participa activamente na    
planificación e na coordinación do     
traballo e respecta e valora as      
realizacións e as achegas do resto de       
integrantes do grupo.  

DEB5.3.3. Propón solucións viables de     
habitabilidade, distribución e   
circulaciónno espazo en supostos    
sinxelos de deseño de interiores.  

DEB5.3.4. Valora a metodoloxía    
proxectual, recoñece os factores que     
interveñen nela e aplícaa á resolución de       
supostos prácticos.  



 

B5.4. Valorar a importancia do     
coñecemento e da aplicación dos     
fundamentos ergonómicos e   
antropométricos, nos procesos de    
deseño, entendendo que son    
ferramentas imprescindibles para   
mellorar o uso dun obxecto ou      
dun espazo e adecualos ás     
medidas, á morfoloxía e ao     
benestar humanos.  

DEB5.4.1. Coñece as nocións básicas     
de ergonomía e antropometría e aplícaas      
en supostos prácticos sinxelos de     
deseño de obxectos e do espazo.  

 

 

 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2.1. AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
Cada alumno irá realizando os traballos propostos a través dunha plataforma online,            
que lles son remitidos como varias tarefas e despois eles/as poden ir entregando na              
mesma plataforma mediante reenvío, mostrando unha fotografía de calidade do          
resultado, e que serán valorados conforme aos criterios de avaliación          
correspondentes e segundo sexa a natureza á que correspondan, que para o caso             
actual servirán os mesmos pois nesta materia estarán encamiñados como traballos           
tanto de recuperación, de reforzo e de repaso.  
Tendo en conta as novas circunstancias, os procedementos deben procurar darlle a            
oportunidade ao alumno de poñer en funcionamento todos aqueles aprendizaxes          
que foron adquirindo durante o curso dun xeito cómodo e non estresante, e para iso               
existen uns prazos flexibles de entrega e de producción das propias tarefas, nas que              
ao alumnado se lles da a posibilidade de autoxestionar os seus tempos e os seus               
propios recursos.  
 
 
INSTRUMENTOS 
Os instrumentos que temos para poder avaliar ao alumnado dun xeito que sexa             
posible facelo axeitadamente son: 

Exercicios e actividades que poñan en funcionamento a creatividade do/a alumno/a,           
por unha banda, que sexan atractivos para eles/as, que sexan adecuados ás            
circunstancias, sacando proveito da situación extraordinaria ao estarmos        



 

confinadas, en definitiva, utilizar temáticas que lles sexan cercanas, e coas que            
poidan expresar creativamente a súa propia experiencia individualizada da estadía          
prolongada e inevitable na casa. Os exercicios e actividades, son evidentemente           
prácticos enviados por canles dixitais que o alumnado reenviará despois de facelos            
e resolvelos, coas indicación adxuntas e ou comentadas na plataforma classroom a            
cada un/unha deles/as. A través das imaxes dos exercicios rematados, farase unha            
valoración o máis axustada, tamén preguntando ao alumnado por calquera dúbida           
que se teña por parte do profesor. Despois da valoración e primeiro envío, hai              
alumnado que pode voltar a reenviar os exercicios despois da primeira corrección            
telemática e que pola razón que fose estean mal plantexados ou errados e queiran              
subsanar eses erros, mesmo porque se perciba un despiste no trazado ou na             
realización. Os mesmos criterios que están estipulados na programación ordinaria          
son abertos e plausibles para calquera circunstancia, e redundarán na nota segundo            
a actividade ou pasividade do alumnado eso sí, tendo en conta as súas             
circunstancias persoais, unha vez descartado que non hai ningún/ningunha         
alumno/a que estea deconectado ou teña imposibilidade de recibir as mensaxes,           
emails, e ou axeitadamente as tarefas. Non se avalía en forma de exames por              
exemplo, senón valorando os traballos feitos por eles/as e cos materiais dos que             
dispoñan. 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL (indicar o procedemento para obter a         
cualificación final de curso) 
A cualificación final obterase das notas da primeira e segunda avaliación. Tendo en             
conta isto como referencia tope, a nota final poderá variar sempre en beneficio do              
educando no caso da súa participación activa e dependendo do tipo e cantidade de              
traballo entregado. Teranse pois en conta os criterios establecidos da primeira e            
segunda avaliación e se foron acadados ou non mediante esas actividades que se             
establecen como reforzo, repaso ou recuperación. Valorase positivamente a boa          
elaboración dos traballos, como os referidos á planificación, materialización das          
ideas propias, á metodoloxía do deseño e a súa claridade e comunicación, así como              
á reorganización das ideas mediante bosquexos ou os aspectos de presentación.  
Para aqueles/as alumnos/as que teñan suspensa unha ou dúas avaliacións,          
poderán recuperar as mesmas cos propios traballos enviados pois neles están           
incluidos aspectos fundamentais para a superación da materia nas correspondentes          
dúas avaliacións anteriores. Xa falando en valor numérico, estamos a falar do            
mesmo que si se tratase dunha avaliación no que o necesario para aprobar debe              
ser estar entre o aprobado (5) e a máxima nota posible (10), máis nunca por               
debaixo das acadadas do que cada quen xa tiveran. 

 

 



 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
No caso de que algún/unha alumno/as non supere a materia porque non foi quen de               
acadar dos criterios na modificación o suficiente para ser aprobado/a e tivese que             
presentarse a unha proba extraordinaria sería nas condicións establecidas no          
seguinte proceso sempre e cuxa estrutura é a seguinte:  
 

(2 traballos+examen práctico) 
O/a alumno/a terá que presentar dous traballos directamente relacionados cos          
mínimos da materia (menos os correspondentes ao contidos, estándares e criterios           
non dados), así como realizar un exame de tipo práctico, cuxa estrutura é a              
seguinte:  
 
 

● Realización dun traballo de deseño (gráfico ou de obxetos) en base a un             
briefing dado, o máis axustado a realidade e contextualizado posible. 
 

● Realización dun análise dun diseño, no que o alumno propondrá ademáis           
outras vías de resolución. 
 

O soporte para a realización da proba será de dúas follas, unha para cada exercicio,               
de tamaño DIN A3. O alumnado deberá levar á proba o material que considere              
oportuno, agás o papel, que se lle proporcionará no momento da proba. 

Valoraranse tanto os contidos como a presentación, expresión e correcta           
realización dos diferentes exercicios. 
Para aprobar é necesario acadar unha nota mínima de 5, resultado da media              

ponderada entre os traballos presentados e a nota do exame: traballos 40% e             
exame 60%.  
 

2.4. ALUMNADO MATERIA PENDENTE 
 
Non existe alumnado coa materia suspensa de cursos anteriores por ser unha            
materia propia de modalidade so cursadaen segundo. (*) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN (*) 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN (*) 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (*) 



 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO     
TRIMESTRE   (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

3.1 ACTIVIDADES 
Os traballos envianse ao alumnado de bacharelato de DESEÑO a través dunha            
ferramenta que permite telxs a todxs nunha aula virtual, chamada classroom para            
facer o seguimento dos envíos e reenvíos, ver a conexión e si recibiron as tarefas e                
o material, e están activxs e participativxs. As tarefeas e demáis arquivos,            
procurarán entregarse de xeito espaciado, pois ao ser unha materia          
predominantemente práctica, o desenvolvemento axeitado das tarefas precisa dun         
tempo de elaboración dentro dunha lóxica á que lle podemos sumar o estado actual              
de confinamento.  
As actividades que foron suxeridas son:  

● Un exercicio de deseño de packaging dun medicamento que sería o           
hipotético antiviral da COVID19, repartido en tres fases: a primeira de           
bocetos, a segunda de redeseño do exterior da caixa, logotipo e tipografía            
básica, e terceira fase de presentación, coa entrega ademáis dun resumo das            
fases e traballo final de implementación nun prototipo (niste caso virtual).  

● Creación de dous carteis diferentes sobre un “Moodboard” persoal ou panel           
de inspiración, que está estratificado en fases. Deben propoñer frases curtas           
e mensaxes positivas sobre a propia vivencia do confinamento.  

As dúas tarefas, subdivididas en apartados máis pequenos, teñen que ver con            
estandares e contidos que se viron durante as dúas primeiras avaliacións soamente,            
e polo mesmo serven nos aspectos de repaso e reforzo pero tamén como             
recuperación, pola súa envergadura, porque ábrense á creatividade e liberdade de           
creación como de materiais. O uso de obxectos da vida cotiá, non dificulta para              
nada a realización da tarefa, máis ben as tarefas están adaptadas á circunstancias,             
e ademáis o uso do móbil e das ferramentas que eles/as máis usan, están tamén               
involucradas nos exercicios no segundo exercicio de xeito inequívoco.  

3.2.METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen      
conectividade) 
As actividades propostas envíanse por email aos alumnos, todos eles con           
conectividade, a través do correo habilitado para todos/as, con que todas as            
mensaxes, propostas de traballo, arquivos, direccións de páxinas web, enlaces e           
demáis, certificándose que chegaron ao seu destino despois da acción conxunta da            
titoría e o profesorado. A canle a través de mensaxería de correo electrónico máis              
tamén a plataforma virtual, xa comentada, serve como soporte e nexo fundamental            
e foi feito a propósito para a situación actual, desde o confinamento, para             



 

achegármonos a eles/as dende o primeiro día de confinamento e sabendo en cada             
caso particular as circunstancias propias, ampliando prazos no seu caso, para o            
reenvío de actividades, para a corrección e tamén para o diálogo e as dúbidas que               
poideran xurdir.  
 
Ainda que teñen un carácter primordialmente voluntario, xa saben que as tarefas            
poden subir as cualificacións cara a nota final tendo en conta os parámetros             
indicados no apartado de cualificación desta remodelación e do que están           
informados suficientemente tanto por parte do profesorado das materias como          
polos/as titores/as. Os/as alumnos/as que as fagan poden administrar o seu tempo,            
con tal de que as entreguen, por email, antes do fin de curso para tales efectos. 
O profesor comenta individualmente os traballos recibidos cos alumnos         
individualmente e colectivamente mediante un taboleriro da aplicación, pois é o que            
permite a plataforma dixital, para asegurar unha axeitada comunicación. 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS 
PDFs, JPGs, enlaces a páxinas web e distinto material suministrado e recompilado            
de distintas fontes, en forma de apuntes e exercicios, tarefas creeadas a propósito             
da situación polo propio profesor. Da plataforma Pinterest cos taboleiros do           
profesor, para ilustrar algúns textos ou exemplificar algunha tarefa, ao que están            
habituados a visitar https://www.pinterest.es/sebasanxo/ ou mesmo un blogue do         
profesor: http://plasticanxo.blogia.com  
Os/as alumnos/as utilizarán o seguinte material funxible en xeral, e tamén durante o             
confinamentoe que todo o alumnado xa posúe:  
Un pequeno caderno para bosquexos e debuxos (tamaño máximo A5), ferramentas           
gráfico plásticas máis comúns das técnicas secas e húmidas: acuarela, pasteis,           
lápices de cor, rotuladores, lápices grafito...etc, así como calquera material opcional           
ou alternativo ao usado na aula. 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE   

 

4.1. INFORMACIÓN A ALUMNADO E FAMILIAS (indicar o procedemento         
para informar ao alumnado) 
Mediante os correos correspondentes establecidos polo centro para cada alumno/a,          
xa que a classroom creada ao caso para o periodo de confinamento, permite             
enlazar co correo persoal habilitado polo centro educativo do alumnado e tamén a             
través da acción titorial (titores/as) e resto do profesorado. O pais son informados             
pola web do centro e polas canles establecidas con regularidade para tal efecto,             
abalar móbil e tamén a través dos correos corporativos do centro mediante as             

https://www.pinterest.es/sebasanxo/
http://plasticanxo.blogia.com/
http://plasticanxo.blogia.com/


 

canles establecidas con normalidade. Se hai algunha indicación específica,         
telefónicamente ou a través dos/as titores/as. 
 
4.2. PUBLICIDADE  (publicación obrigatoria na web do centro) 
As modificacións feitas na programación serán publicitadas nas canles axeitadas, na           
web do centro para o interese do alumnado e para as familias. 

 

  

 


