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1. MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 
  
O alumnado realizará creacións propias e interpretará as obras alleas integrando as seguintes capacidades 

 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. 

 Analiza os ritmos lineais mediante a observación de elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en composicións artísticas, empregándoos como inspiración en 

creacións  gráfico-plásticas. 

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

 Experimenta co valor expresivo da liña e o punto e as súas posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, distintas posicións do lapis de grafito ou de cor 

(tombado ou vertical) e a presión exercida na aplicación, en composicións a man alzada, estruturadas xeometricamente ou máis libres e espontáneas. 

 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.). 

 Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte e obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, 

proporción e ritmo. 

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

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

 Representa obxectos illados e agrupados do natural ou do ámbito inmediato, proporcionán- doos en relación coas súas características formais e en relación co seu ámbito. 

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

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

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

 Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en superficies 

homoxéneas ou degradadas. 

 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. 

 Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear composicións, colaxes matéricas e figuras 

tridimensionais. 



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

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

 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. 

 
 
 

O  BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
O alumnado será capaz de codificar o significado das imaxes figurativas e abstractas que se xeneran nas artes plásticas e audiovisuais, e facer uso 
creativo delas. 

 Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 

 Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

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

 Distingue símbolos de iconas. 

 Deseña símbolos e iconas 

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

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

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

 
 
 

BLOQUE 3. DEBUXO TÉCNICO 
 O alumnado será capaz de  utilizar as ferramentas axeitadas e realizar os seguintes trazados do debuxo xeométrico:  
 

 Traza rrectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resaltar o triángulo que se forma.  

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

 Construir unha circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando o compás. 

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

 Identificar os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. 

 Sumar ou restar ángulos positivos ou negativos con regra e compás 

 Trazar a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás. 
 Sumar ou restar segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou utilizando o compás. 

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



 

2. Instrumentos de Avaliación, Cualificación e Promoción 
Avaliación trimestral 
 
Os procedementos de avaliación dos alumnos basearanse en dous criterios:  
 
1. Realización de diferentes actividades propostas polo profesor para por en práctica os temas tratados previamente. Se incorporan diferentes metodoloxías de 
traballo para descubrir as habilidades e fortalezas que se poden manifestar ou agochar en cada alumno. Nestas actividades terase en conta na cualificación: 
 - O seguimento das normas da aula 

- A cooperación: A participación activa individual e en grupo  
- Respectar as pautas propostas para cada actividade incluindo a correcta utilización de materiais e recursos. 

 - O progreso individual xunto coa actitude de intención de superación dos bloqueos e autolimitacións.  
 - A entrega das actividades no plazo acordado. 
O valor total destas actividades será de un 50 % sobre o total da cualificación do trimestre.  
  
2. Elaboración dun Proxecto integrador dos coñecementos e actitudes que se desenvolven en cada trimestre ao ir rematando o mesmo. No proxecto teranse en 
conta ademais dos puntos anteriores: 

- A planificación do traballo, elaboración de bosquexos, consideración de varias alternativas posibles (cando cumpra). 
- A Presentación escrita e exposición oral en galego do proxecto ante a profesora e/ou ante o resto dos compañeiros. 
- Integrar e por en práctica os coñecementos desenvolvidos durante o trimestre. 

 
As veces, si a tipoloxía do alumnado o demanda poderase facer ademais unha ou dúas provas orais e/ou escritas  teórico-prácticas na mitade e ao final do trimestre. 
O valor total deste proxecto e destas provas será de un 50 % sobre o total da cualificación do trimestre.  
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE CARÁCTER XERAL: 
 

- O resultado final da avaliación e a media entre as actividades e o proxecto 
- Para poder aprobar o trimestre o alumno debe acadar o 5 tendo en conta que é necesario obter –para facer a media- unha nota superior ao 3  tanto no 

apartado de actividades como no do proxecto. 
- Non entrarán na nota do trimestre aqueles traballos realizados fora da aula, por non poder asegurar a súa autoría. 
- Poderá subirse a nota: 

. Repetindo a actividade cando non se consigue o aprobado, mellorando os resultados anteriores. 

. Demostrando interese polas actividades extraescolares relacionadas coa materia: visitas a exposicións, presentación a concursos, críticas e reflexións sobre 
noticias culturais. 

 
 
 



 
Recuperación de avaliacións pendentes  
Os alumnos que non superen a primeira ou as segunda avaliacións (por non alcanzar o 5  na cualificación  media),  poderán  recuperala  durante  o  transcurso  da     
seguinte avaliación  sempre que modifiquen e resolvan axeitadamente as propostas e criterios sinalados anteriormente e que son necesarios para promocionar.  

- En casos específicos  – relacionado cos temas traballados en cada trimestre-, poderá trasladarse a nota ao resultado dos trimestres posteriores si é o caso de 
poder englobar as temáticas do trimestre suspenso e do aprobado con algún reforzo nos contidos. 

 No caso de ter suspensa a terceira avaliación o alumno deberá presentarse en setembro coas actividades ou proxectos que se lle propoñan para acadar os 
obxectivos mínimos da materia dos que todavía carece 

 
Avaliación de xuño 
A nota final de xuño será a representación da media acadada ao longo do curso nas tres avaliacións, ponderando hacia arriba si a terceira avaliación ten un resultado 
superior ás anteriores 
  
Avaliación extraordinaria 
Co fin de que o alumno acade os obxectivos mínimos en setembro, o profesor procurará propostas relacionadas cos contidos non acadados e que serán axeitadas a 
cada alumno. Ao ter que realizarse fora da aula, será preciso realizar tamén unha prova que integre as prácticas realizadas no verán na data que Xefatura de Estudos 
destine para iso. Para aprobar deberán alcanzar a nota de 5 como  nota  mínima.  Ademais,  deberán  entregar  todas  as  láminas  que lles mandaron para a súa 
realización no verán.  
 
Recuperación da materia para os alumnos que a teñan pendente doutros cursos 
Aqueles alumnos  coa materia  pendente  deberán  entregar  na avaliación  do mes  de Marzo    un  conxunto  de traballos  cuxas indicacións lle serán  entregados  no 
mes de outubro. Unha    vez entregados,  se se considera adecuado o traballo e o rendemento, procederase a aprobar a materia. Se non fose así, poderáselles 
convocar a unha proba de carácter teórico práctica a celebrar dentro do conxunto de exames da avaliación extraordinaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


