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

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

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

 Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos, analíticos e miméticos. 

 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. 

 Representa con claroscuro a sensación espacial de  composicións volumétricas sinxelas. 

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

  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  matéri-cas e figuras  

tridimensionais. 

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

 Aproveita materiais reciclados para elaborar obras de forma responsable có medio aproveitando as súas calidades gráfico plásticas. 

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

 

 

 

 



Bloque 2. Comunicación audiovisual 
 
O alumnado será capaz de describir e codificar o significado das imaxes figurativas e abstractas que se xeneran nas artes plásticas e audiovisuais, 
aprendendo a facer un uso creativo e reflexivo delas. 

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

  Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. 

 Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt. 

 Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos.  

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

 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. 

 Identifica encadramentos e puntos de vista nunha fotografía. 

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

 Deseña, en equipo, mensaxes visuais e   audiovi-suais con distintas funcións utilizando diferentes   lin-guaxes e códigos, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, storyboard 

etc.), e valora de xeito crítico os resultados. 

 Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 

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

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

 

Bloque 3. Debuxo técnico 
 

O alumnado será capaz de  utilizar as ferramentas axeitadas e realizar os seguintes trazados do debuxo xeométrico: 

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

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

 Constrúe correctamente polígonos 

 Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente as ferramentas 

 Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o diámetro maior. 

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

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

 Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e cilindros simples, aplicando correctamente 

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



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 actitudes se fose necesario 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.  

 

 

 


