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2.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES Lauro Olmo de O Barco atópase na capital da comarca de Valdeorras, a máis de 100 km da capital provincial. A vila de O Barco é o 

centro de referencia comarcal e tamén a que aglutina máis da metade da población comarcal ( arredor dunhos 15.000 habitantes ).  

A nivel sociolaboral, o motor da comarca e a industria de extracción e elaboración da lousa de pizarra.  

O IES Lauro Olmo presenta unha oferta educativa moi variada: ESO, Bacharelatos, Ciclos Formativos, Adultos e  Escola de Idiomas. A 

matrícula total está perto dos novecentos alumnos. 

ESO 

Se noutras épocas históricas era a palabra, tanto na súa expresión oral como escrita, a principal forma de expresión e de transmisión de 

ideas e sentimentos, non cabe dúbida de que na época na que estamos inmersos/as a imaxe cobrou un protagonismo sen precedentes en 

ningunha outra época da historia da humanidade. 

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria na área de Educación Artística. A 

parte destinada á educación plástica xa anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo as denominacións de "Edu-

cación audiovisual", "Debuxo técnico" e "Expresión artística". 

Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres bloques: "Expresión plástica", "Comunicación audiovisual" e "Debuxo 

técnico". En cuarto da ESO os bloques nos que se estrutura a materia son: "Expresión plástica", "Debuxo técnico", "Fundamentos do dese-

ño" e "Linguaxe audiovisual e multimedia". 

O bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de creación. Inténtase darlle ao 

alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísti-

cos, tanto propios coma colectivos. 

Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamé, es-

pecial fincapé no uso das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe. 

No bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-prácticos sobre formas xeométricas e sistemas de representación, e 

aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e á realización de deseños. 

No cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os coñecementos adquiridos, incorpórase o bloque de "Fundamentos do desño", 
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que vai permitir o coñecemento dos fundamentos do deseño nas súas diferentes áreas, desenvolvendo, desde un punto de vista práctico, 

os coñecementos adquiridos no resto de bloques. 

BACHARELATO 

Entre as finalidades de Debuxo Técnico figura de xeito específico dotar o alumnado das competencias necesarias para se poder comunicar 

graficamente con obxectividade nun mundo cada vez máis complexo, que require do deseño e da fabricación de produtos que resolvan as 

necesidades presentes e futuras. Esta función comunicativa, grazas ao acordo dunha serie de convencións a escala nacional, comunitaria e 

internacional, permítenos transmitir, interpretar e comprender ideas ou proxectos de maneira fiable, obxectiva e inequívoca. 

O debuxo técnico, xa que logo, emprégase como medio de comunicación en calquera proceso de investigación ou proxecto que se valla 

dos aspectos visuais das ideas e das formas para visualizar o que se estea a deseñar e, de ser o caso, definir dun xeito claro e exacto o 

que se desexa producir; é dicir, como linguaxe universal nos seus dous niveis de comunicación: comprender ou interpretar a información 

codificada, e expresarse ou elaborar información comprensible polas persoas destinatarias. 

O alumnado, ao adquirir competencias específicas na interpretación de documentación gráfica elaborada de acordo coa norma nos siste-

mas de representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do coñecemento das principais normas de de-

buxo, un desenvolvemento avanzado da súa visión espacial, entendida como a capacidade de abstracción para, por exemplo, visualizar ou 

imaxinar obxectos tridimensionais representados mediante imaxes planas. 

Ademais de comprender a complexa información gráfica que nos rodea, cómpre que o estudante aborde a representación de espazos ou 

obxectos de calquera tipo e elabore documentos técnicos normalizados que plasmen as súas ideas e os seus proxectos, relacionados tanto 

co deseño gráfico como coa ideación de espazos arquitectónicos ou coa fabricación artesanal ou industrial de pezas e conxuntos. 

Durante o primeiro curso trabállase coas competencias relacionadas co debuxo técnico como linguaxe de comunicación e instrumento bási-

co para a comprensión, análise e representación da realidade. Para isto, introdúcense gradualmente e de xeito interrelacionado tres gran-

des bloques: "Xeometría e debuxo técnico", "Sistemas de representación" e "Normalización". Trátase de que o/a estudante teña unha visión 

global dos fundamentos do debuxo técnico que lle permita no seguinte curso afondar algúns aspectos desta materia. 
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Ao longo do segundo curso introdúcese un bloque novo ("Documentación gráfica de proxectos"), en lugar de “Normalización”, para a inte-

gración das destrezas adquiridas na etapa. 

Xa que logo, os elementos do currículo básico da materia agrupáronse en tres bloques interrelacionados: "Xeometría e debuxo técnico", 

"Sistemas de representación" e "Normalización” ou “Documentación gráfica de proxectos". 

No primeiro bloque, desenvolvéronse durante os dous cursos que compoñen esta etapa os elementos necesarios para resolver problemas 

de configuración de formas, ao tempo que se analiza a súa presenza na natureza e na arte ao longo da historia, e as súas aplicacións ao 

mundo científico e técnico. 

De maneira análoga, o bloque dedicado aos sistemas de representación desenvolve os fundamentos, as características e as aplicacións 

das axonometrías, das perspectivas cónicas e dos sistemas diédrico e de planos cotados. Este bloque débese abordar de xeito integrado 

para permitir descubrir as relacións entre sistemas e as vantaxes e os inconvenientes de cada un. Ademais, é conveniente potenciar a utili-

zación do debuxo a man alzada como ferramenta de comunicación de ideas e análise de problemas de representación. 

O terceiro bloque (sobre a normalización) pretende dotar o/a estudante dos procedementos para simplificar, unificar e obxectivar as repre-

sentacións gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso de elaboración de proxectos, obxecto do derradeiro bloque, 

polo que, aínda que a secuencia establecida sitúa este bloque de maneira específica no primeiro curso, a súa condición de linguaxe univer-

sal fai que a súa utilización sexa unha constante ao longo da etapa. O proxecto ten como obxectivo principal que o/a estudante mobilice e 

interrelacione os elementos adquiridos ao longo de toda a etapa e que os empregue para elaborar e presentar de xeito individual e colectivo 

os bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun proxecto sinxelo relacionado co deseño gráfico, industrial ou arquitectóni-

co. 
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3,4,5,6.- Competencias clave. Concreción dos obxectivos para o curso. Concreción dos contidos. Estándares de aprendizaxe: 
Temporalización, Grao mínimo de consecución, Procedementos e instrumentos de avaliación.Criterios de cualificación.  Elemen-
tos transversais.  
 

1º -  ESO  

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

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 Bloque 1. Expresión plástica – 2ª AVALIACIÓN      

 b 

 f 

 n 

 Elementos configurativos da imaxe: 
punto, liña e plano. 

 Aprecio do uso que os/as artistas 
fan do punto, a liña e o plano para 
aplicalo ás propias composicións. 

 O punto como o elemento máis 
sinxelo na comunicación visual. 

 Posibilidades gráficas e expresivas 
da liña en relación ao seu trazado, o 
seu grosor ou a súa velocidade.  

 Calidades do plano como elemento 
compositivo e como construtor de 
volume. 

 Elementos de expresión plástica: 
liña, textura e cor. 

 Composición: elementos.  

 O ritmo na composición. 

 A cor coma fenómeno físico e 
visual. Mestura aditiva e mestura 
substractiva.  

 Círculo cromático. Cores comple-
mentarias. 

 Texturas naturais e artificiais. Capa-

 B1.1. Identificar os elementos 
configuradores da imaxe. 

 EPVAB1.1.1. Identifica e valora a 
importancia do punto, a liña e o 
plano, analizando de xeito oral e 
escrito imaxes e producións gráfi-
co plásticas propias e alleas. 

 Recoñece as liñas 
xerais e os eixes cen-
trais dos debuxos que 
debe realizar mediante 
a observación atenta 
do modelo. 

 Traza as liñas xerais e 
os eixes das figuras. 

 Identifica e debuxa as 
formas geométricas do 
que quere representar. 

 Debuxa liñas definiti-
vas. 

 CCEC . Educación 
para a convi-
vencia  
Todas aquelas 
actitudes dirixi-
das ao interese 
por relacionarse 
con outras per-
soas e participar 
en actividades de 
grupo tomando 
conciencia do 
enriquecimiento 
que se produce 
coas achegas 
dos demais están 
estrechamente 
relacionadas coa 
Educación para a 
convivencia.  
En Educación 
Plástica e Visual 
propóñense 
actividades para 
realizar en grupo 

 Traballos 
propostos no 
trimestre  

 Observación 
directa do 
traballo diario. 

 Probas Escri-
tas 

 Participación 
activa na clase 

 Orde, interés, 
colaboración 
cos compañei-
ros/as 

 

1.- Os contidos 
procedementais 
avaliaranse 
mediante a 
media aritmética 
de todos os 
exercicios de 
clase, tanto 
individuais como 
por grupo de 
traballo. 
2.- Os contidos 
conceptuais 
avaliaranse 
mediante unha 
proba que se 
realizará ao final 
de cada avalia-
ción ou como 
media de varios 
exercicios con-
ceptuais. 
3.- Os contidos 
actitudinais 
avaliaranse 

 b 

 f 

 n 

 B1.2. Experimentar coas varia-
cións formais do punto, o plano 
e a liña. 

 EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos 
lineais mediante a observación de 
elementos orgánicos na paisaxe, 
nos obxectos e en composicións 
artísticas, empregándoos como 
inspiración en creacións gráfico-
plásticas. 

 Experimenta co valor 
expresivo da liña e o 
punto e as súas posibi-
lidades tonales.  

 Aplica distintos grados 
de dureza e varía a 
presión exercida na 
aplicación, en compo-
sicións estructuradas 
geométricamente ou 

 CAA 

 EPVAB1.2.2. Experimenta co 
punto, a liña e o plano co concep-
to de ritmo, aplicándoos de forma 

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

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

cidade expresiva das texturas. 

 Materiais e técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

libre e espontánea. máis libres e espontá-
neas. 

coas que se 
contribúe a 
desenvolver a 
propia disposi-
ción á solidarie-
dade, coopera-
ción e respecto 
ás opinións e 
formas expresi-
vas alleas; sendo 
un dos eixes 
metodológicos e 
organizativos do 
traballo no aula.  
. Educación do 
consumidor  
Nesta área 
ofrécense exce-
lentes oportuni-
dades para 
orientar aos 
alumnos sobre 
actividades que 
contribúen ao 
desenvolvemento 
da súa capacida-
de creativa e que 
poden levar a 
cabo no seu 
tempo libre. Así, 
por exemplo, o 
debuxo, a pintu-
ra, o gravado, 
etc., poden 
conectar cos 
intereses dos 
alumnos e des-

mediante obser-
vación directa do 
alumno en clase: 
asistencia, com-
portamento, 
respostas e 
forma de traballo 
 
Os exercicios 
prácticos de-
berán entregarse 
na data proposta 
e en caso 
contrario cualifi-
carase coa 
puntuación de 
cero. Os devan-
ditos exercicios 
cualificaranse de 
0 a 10 puntos de 
acordo coa 
seguinte ponde-
ración: 
 
 
 
-Correcta resolu-
ción do exercicio              
50%      5 puntos 
-Limpeza e 
presentación                           
20%      2 puntos 
-Destreza e 
creatividade                            
30%     3 puntos 
 
Tanto nos traba-

 EPVAB1.2.3. Experimenta co 
valor expresivo da liña e o punto e 
as súas posibilidades tonais, apli-
cando distintos graos de dureza, 
distintas posicións do lapis de gra-
fito ou de cor (tombado ou verti-
cal) e a presión exercida na apli-
cación, en composicións a man 
alzada, estruturadas xeometrica-
mente ou máis libres e espontá-
neas. 

 CCEC 

 a 

 c 

 d 

 n 

 o 

 B1.3. Expresar emocións utili-
zando distintos elementos con-
figurativos e recursos gráficos: 
liña, puntos, cores, texturas, 
claroscuros, etc. 

 EPVAB1.3.1. Realiza composi-
cións que transmiten emocións 
básicas (calma, violencia, liberda-
de, opresión, alegría, tristura, etc.) 
utilizando diversos recursos gráfi-
cos en cada caso (claroscuro, li-
ñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

 Realiza composicións 
utilizando correctamen-
te os recursos gráficos, 
transmitindo emocións 

 CCL 

 a 

 f 

 n 

 B1.4. Identificar e aplicar os 
conceptos de equilibrio, propor-
ción e ritmo en composicións 
básicas. 

 

 EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e 
explica oralmente, por escrito e 
graficamente, o esquema compo-
sitivo básico de obras de arte e 
obras propias, atendendo aos 
conceptos de equilibrio, propor-
ción e ritmo. 

 Analiza, identifica e 
explica oralmente o 
esquema compositivo 
básico, de obras de 
arte, e obras propias, 
atendendo aos concep-
tos de equilibrio, pro-
porción e ritmo. 

 Identifica igualdade e 
semellanza como rela-
cións de tamaño e pro-
porción habituais entre 
as formas. 

 Diferenza simetría axial 
e central. 

 CCL 

 EPVAB1.4.2. Realiza composi-
cións básicas con diferentes téc-
nicas segundo as propostas esta-
blecidas por escrito. 

 CSIEE 

 EPVAB1.4.3. Realiza 
composicións modulares con 
diferentes procedementos gráfico-

 CCEC 

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

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

plásticos en aplicacións ao 
deseño téxtil, ornamental, 
arquitectónico ou decorativo. 

 Recoñece a harmonía 
en composicións modu-
lares aplicadas a distin-
tos obxectos. 

 Identifica a repetición 
rítmica de elementos e 
a simetría en distintas 
composicións. 

  Representa 
obxectos, 
proporcionándoos en 
relación coas súas 
características formais 

cubrirlles aplica-
cións descoñeci-
das ata o mo-
mento para eles.  
Nalgúns dos 
desenvolvemen-
tos complemen-
tarios propóñen-
se actividades 
relacionadas co 
aprovechamiento 
dos materiais e 
recursos de que 
dispoñen os 
alumnos, crean-
do os seus 
propios instru-
mentos e com-
partindo cos 
compañeiros os 
materiais de que 
dispoñen.  
 
. Educación non 
sexista  
Se fomenta no 
alumnado o 
interese pola 
análise crítica 
daqueles conti-
dos que denotan 
discriminación 
sexual na lin-
guaxe a través 
da imaxe, así 
como dos este-
reotipos que de 
forma incons-

llos como nas 
probas, teranse 
en conta os 
seguintes crite-
rios á hora de 
cualificar: 
Debuxo técnico: 
corrección, 
limpeza, preci-
sión, exactitude e 
claridade. 
Debuxo artístico: 
dominio da 
linguaxe plástica 
( forma e coor ), 
creatividade e 
composición. 
 
En casos particu-
lares modificara-
se esta pondera-
ción segundo os 
requisitos esixi-
dos para a reali-
zación do exerci-
cio. 
 
Para alcanzar 
unha avaliación 
positiva é 
necesario ter 
presentados 
como mínimo o 
80% dos 
traballos 
propostos ( e 
obter unha media 
igual ou superior 

 EPVAB1.4.4. Representa obxec-
tos illados e agrupados do natural 
ou do ámbito inmediato, propor-
cionándoos en relación coas súas 
características formais e en rela-
ción co seu ámbito. 

 CCEC 

 a 

 c 

 d 

 n 

 B1.5. Experimentar coas cores 
primarias e secundarias. 

 EPVAB1.5.1. Experimenta coas 
cores primarias e secundarias, 
estudando a síntese aditiva e sub-
tractiva e as cores complementa-
rias. 

 Experimenta coas 
cores primarias e se-
cundarias, manexando 
correctamente as cores 
complementarias 

 CSC 

 a 

 c 

 f 

 o 

 B1.6. Transcribe texturas tácti-
les a texturas visuais mediante 
as técnicas de frottage, utilizán-
doas en composicións abstrac-
tas ou figurativas. 

 EPVAB1.6.1. Transcribe texturas 
táctiles a texturas visuais median-
te as técnicas de frottage, utili-
zándoas en composicións abs-
tractas ou figurativas. 

 Transcribe texturas 
táctiles e visuais utili-
zando as técnicas de 
frottage 

 CSIEE 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 n 

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

 EPVAB1.7.1. Utiliza con propie-
dade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da activida-
de. 

 Utiliza axeitadamente 
as técnicas gráfico-
plásticas 

 CCL 

 EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de 
grafito e de cor, creando o claros-
curo en composicións figurativas e 
abstractas mediante a aplicación 
do lapis de forma continua en su-
perficies homoxéneas ou degra-

 Utiliza correctamente o 
lapis de grafito e de cor 
creando claroscuros. 

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

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

dadas. ciente reflicten 
nos seus traba-
llos, co fin de 
levar a cabo 
unha progresiva 
transformación 
de actitudes.  
Nas actividades 
de grupo faise 
necesario propi-
ciar o intercam-
bio de papeis 
entre alumnos e 
alumnas. Contri-
buirase así, 
desde a propia 
actividade do 
aula, a estable-
cer unhas rela-
cións máis 
xustas e equili-
bradas entre as 
perso-
as.Educación 
ambiental.  
En Educación 
Plástica e Visual 
se fomenta nos 
alumnos pautas 
de actuación e 
comportamento 
dirixidas ao 
respecto ao 
medio ambiente. 
Tamén se pre-
tende que haxa 

a 5 puntos nos 
contidos 
procedimentais ), 
e ter superadas 
positivamente  as 
probas orais e 
escritas levadas 
a cabo  ( notas 
iguais ou 
superiores a 5 
puntos nos 
contidos 
conceptuais). 
 
En caso de non 
superar algún 
dos apartados, 
este deberá de 
ser recuperado, 
ou ben con 
novas probas ou 
repetindo os 
traballos que non 
acadaron un 5, e 
facendo aqueles 
traballos que non 
foron entregados. 
 
A aqueles alum-
nos suspensos 
nalgunha avalia-
ción, que mos-
tren unha actitu-
de 
positiva á recu-
peración poderá-

 EPVAB1.7.3. Experimenta coas 
témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, espon-
xas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), va-
lorando as posibilidades expresi-
vas segundo o grao de opacidade 
e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 Experimenta coas 
témperas aplicandoas 
de diferentes xeitos: 
pinceis, espon-
xas,goteos.. 

 CCEC 

 EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como 
material, manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando texturas 
visuais e táctiles, para crear com-
posicións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais. 

 Manipula o papel para 
crear texturas, aplica-
cións, pregados, cola-
xes.. 

 CAA 

 EPVAB1.7.5. Crea co papel 
recortado formas abstractas e fi-
gurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comu-
nicativos. 

 Recorta o papel para 
crear formas con fins 
ilustrativos. 

 CSC 

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

 Elabora obras aprovei-
tando materiais recicla-
dos. 

 CSC 

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espa-
zo de traballo e o seu material en 
perfecto orde e estado, e achégao 
á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

 Mantén o espazo de 
traballo en orde e coida 
o material, achegándoo 
cando se lle require. 

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

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual – 3ª AVALIACIÓN   unha comunica-
ción dos alumnos 
coa contorna a 
través da lin-
guaxe plástica.  
É importante 
dotar aos alum-
nos de pautas 
que lles permitan 
valorar as obras 
de arte en rela-
ción á contorna 
no que están, 
atendendo a 
criterios de 
harmonía, estéti-
cos, protección e 
conservación do 
medio, etc.  
. Educación 
multicultural  
As característi-
cas do área 
permiten o coñe-
cemento e a 
apreciación das 
manifestacións 
artísticas, tanto 
actuais como 
doutro tempo, 
doutras culturas 
distintas da nosa, 
tratando de que 
os alumnos 
saiban respecta-
las e valoralas. 

selles propoñer 
algún exercicio 
paralelo para 
recuperar a 
materia da/s 
avaliación/é 
pendente/s 
atendendo a 
exercicios de 
recuperación do 
tipo avaliación 
continua en 
canto a concep-
tos pendentes, e 
como comple-
mento ás probas 
orais e/ou escri-
tas que se plan-
texen  para dita 
recuperación. 

 

 a 

 c 

 d 

 e 

 f 

 Imaxe e a comunicación visual. 
Iconicidade. Graos de iconicidade. 
Imaxe figurativa e imaxe abstracta. 

 Comunicación visual. Símbolos e 
iconas. 

 O cómic: medio de expresión. 
Linguaxe do cómic. 

 Comunicación visual: características 
e elementos que interveñen nela. 

 B2.5. Funcións das mensaxes na 
comunicación visual e audiovisual. 

 B2.1. Recoñecer os graos de 
iconicidade en imaxes presen-
tes no ámbito comunicativo. 

 EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes 
figurativas de abstractas. 

 Diferencia imaxes 
figurativas e abstractas 

 CCL 

 EPVAB2.1.2. Recoñece graos de 
iconicidade nunha serie de ima-
xes. 

 Recoñece os diferentes 
graos de iconicidade 

 CCL 

 EPVAB2.1.3. Crea imaxes con 
distintos graos de iconicidade ba-
seándose nun mesmo tema. 

 Crea imaxes con 
distintos graos de ico-
nicidade 

 CD 

 a 

 c 

 f 

 l 

 o 

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

 EPVAB2.2.1. Distingue símbolos 
de iconas. 

 Distingue símbolos de 
iconas 

 CCL 

 EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e 
iconas. 

 Deseña iconas e 
símbolos 

 CD 

 c 

 f 

 g 

 i 

 h 

 o 

 B2.3. Analizar e realizar cómics 
aplicando os recursos de ade-
cuadamente. 

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

 Deseña un cómic 
usando de xeito ade-
cuado os elementos do 
mesmo 

 CCL 

 a 

 c 

 e 

 h 

 ñ 

 o 

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

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

 Identifica os elementos 
dunha comunicación 
audiovisual 

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

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 a 

 d 

 e 

 f 

 h 

 o 

 B2.5. Recoñecer as funcións da 
comunicación. 

 EPVAB2.5.1. Distingue a función 
ou funcións que predominan en 
mensaxes visuais e audiovisuais. 

 Distingue as funcións 
que predominan na 
mensaxe audiovisual 

 CCL 

 

 

 

 

 

  

 Bloque 3. Debuxo técnico  - 1ª AVALIACIÓN   

 b 

 n 

 o 

 Elementos xeométricos fundamen-
tais: punto, liñas e direccións. Posi-
cións relativas entre rectas: parale-
las, cortantes e perpendiculares. 

 Manexo da escuadra e cartabón 
para o trazado de paralelas, per-
pendiculares e rectas a 45º. 

 Circunferencia e círculo. A circunfe-
rencia como lugar xeométrico básico 
no plano. 

 Manexo do compás. Dividir a circun-
ferencia en dous, catro, seis ou oito 
partes iguais, usando o compás. 
Realizar motivos decorativos co 
manexo do compás. 

 Ángulos. Clasificación de ángulos y 
posicións relativas.  

 B3.6. Trazado de ángulos con 
escuadra e cartabón.  

 Realizar operacións con ángulos. 
Medidas angulares. Transporte de 
medidas angulares. 

 Bisectriz dun ángulo. A bisectriz 

 B3.1. Comprender e empregar 
os conceptos espaciais do pun-
to, a liña e o plano. 

 EPVAB3.1.1. Traza as rectas que 
pasan por cada par de puntos, 
usando a regra. 

 Traza rectas que pasan 
por dous puntos usan-
do o regra 

 CAA 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.2. Construír distintos tipos 
de rectas, utilizando a escuadra 
e o cartabón, despois de repa-
sar previamente estes concep-
tos. 

 EPVAB3.2.1. Traza rectas parale-
las, transversais e perpendicula-
res a outra dada, que pasen por 
puntos definidos, utilizando es-
cuadra e cartabón con suficiente 
precisión. 

 Traza rectas paralelas, 
perpendiculares e 
transversais con preci-
sión 

 CMCCT 

 b 

 n 

 o 

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

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

 Construe circunferen-
cias lobuladas de seis 
elementos co compás 

 CD 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.4. Utilizar o compás, reali-
zando exercicios variados para 
familiarizarse con esta ferra-
menta. 

 EPVAB3.4.1. Divide a circunfe-
rencia en seis partes iguais, 
usando o compás, e debuxa coa 
regra o hexágono regular e o 
triángulo equilátero que se posibi-
lita. 

 Divide a circunferencia 
en seis partes iguais e 
construe un hexágono 
e un triángulo 

 CMCCT 

 b 

 o 

 B3.5. Comprender o concepto 
de ángulo e bisectriz e a clasifi-

 EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos 
de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra 

 Identifica os ángulos da 
escadra e do cartabón 

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

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

como lugar xeométrico básico no 
plano. 

 Concepto de medida. Operacións 
con segmentos coa axuda da regra 
ou utilizando o compás. 

 Mediatriz dun segmento. A mediatriz 
como lugar xeométrico básico no 
plano. 

 Teorema de Thales. Aplicacións do 
teorema de Thales para dividir un 
segmento en partes iguais e para a 
escala dun polígono. 

 Lugares xeométricos fundamentais. 
Circunferencia, mediatriz, bisectriz e 
mediana. 

 Triángulos. Clasificación dos trián-
gulos en función dos seus lados e 
dos seus ángulos. Propiedade fun-
damental dos triángulos. 

 Construción de triángulos. 

 Liñas e puntos notables dos triángu-
los. Alturas, medianas, bisectrices e 
mediatrices dos triángulos. 

 Triángulo rectángulo: características 
e construción dun. 

 Cuadriláteros: clasificación e pro-
piedades. 

 Construción de cuadriláteros. 

 Polígonos. Polígonos regulares e 
irregulares. Clasificación dos polí-
gonos. 

 Construción de polígonos regulares 
inscritos nunha circunferencia. 

cación de ángulos agudos, rec-
tos e obtusos. 

e no cartabón. 

 b 

 f 

 o 

 B3.6. Estudar a suma e a resta 
de ángulos, e comprender a 
forma de medilos. 

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

 Suma e resta ángulos 
co instrumental de de-
buxo 

 CMCCT 

 b 

 o 

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

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

 Construe a bisectriz 
dun ángulo 

 CCEC 

 b 

 f 

 g 

 o 

 B3.8. Diferenciar claramente 
entre recta e segmento toman-
do medidas de segmentos coa 
regra ou utilizando o compás. 

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

 Suma e resta segmen-
tos co instrumental de 
debuxo 

 CMCCT 

 b 

 o 

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

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

 Traza a mediatriz dun 
segmento 

 CMCCT 

 b 

 f 

 o 

 B3.10. Estudar as aplicacións 
do teorema de Thales. 

 EPVAB3.10.1. Divide un segmen-
to en partes iguais, aplicando o 
teorema de Thales. 

 Divide un segmento en 
partes iguais 

 CCEC 

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

 Debuxa un polígono a 
escala 

 CSIEE 

 b 

 g 

 f 

 o 

 B3.11. Coñecer lugares xeomé-
tricos e definilos. 

 EPVAB3.11.1. Explica, verbal-
mente ou por escrito, os exemplos 
máis comúns de lugares xeomé-
tricos (mediatriz, bisector, circun-
ferencia, esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos, etc.). 

 Explica oralmente ou 
por escrito os lugares 
xeométricos básicos 

 CMCCT 

 b 

 n 

 B3.12. Comprender a clasifica-
ción dos triángulos en función 

 EPVAB3.12.1. Clasifica calquera 
triángulo, observando os seus la-

 Clasificas os triángulos, 
por ángulos e por lados 

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

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 o dos seus lados e dos seus án-
gulos. 

dos e os seus ángulos. 

 b 

 f 

 n 

 o 

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

 EPVAB3.13.1. Constrúe un trián-
gulo coñecendo dous lados e un 
ángulo, ou dous ángulos e un la-
do, ou os seus tres lados, utilizan-
do correctamente as ferramentas. 

 Construe triángulos 
con diferentes combi-
nacións de datos 

 CAA 

 b 

 f 

 B3.14. Analizar as propiedades 
de puntos e rectas característi-
cos dun triángulo. 

 EPVAB3.14.1. Determina o bari-
centro, o incentro ou o circuncen-
tro de calquera triángulo, constru-
índo previamente as medianas, as 
bisectrices ou as mediatrices co-
rrespondentes. 

 Halla as bisectrices, 
mediatrices, medianas 
e alturas dun triángulo, 
así como os puntos de 
corte 

 CSIEE 

 b 

 f 

 B3.15. Coñecer as propiedades 
xeométricas e matemáticas dos 
triángulos rectángulos, e aplica-
las con propiedade á constru-
ción destes. 

 EPVAB3.15.1. Debuxa un triángu-
lo rectángulo coñecendo a hipote-
nusa e un cateto. 

 Debuxa un triángulo 
rectángulo a partir da 
hipotenusa e dun cate-
to 

 CMCCT 

 b 

 n 

 B3.16. Coñecer os tipos de 
cuadriláteros. 

 EPVAB3.16.1. Clasifica correcta-
mente calquera cuadrilátero. 

 Clasifica os cadriláteros  CCEC 

 b 

 f 

 n 

 B3.17. Executar as construcións 
máis habituais de paralelogra-
mos. 

 EPVAB3.17.1. Constrúe calquera 
paralelogramo coñecendo dous 
lados consecutivos e unha diago-
nal. 

 Construe paralelogra-
mos con diferentes 
combinacións de datos 

 CAA 

 b 

 f 

 n 

 B3.18. Clasificar os polígonos 
en función dos seus lados, re-
coñecendo os regulares e os 
irregulares. 

 EPVAB3.18.1. Clasifica correcta-
mente calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando clara-
mente se é regular ou irregular. 

 Clasifica os polígonos 
regulares e irregulares 
de tres a cinco lados 

 CCEC 

 b 

 f 

 B3.19. Estudar a construción 
dos polígonos regulares inscri-
tos na circunferencia. 

 EPVAB3.19.1. Constrúe correc-
tamente polígonos regulares de 
ata cinco lados, inscritos nunha 

 Construe polígonos 
regulares de tres a cin-
co lados inscritos. 

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

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 n 

 o 

circunferencia. 

 

3º de ESO 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 Bloque 1. Expresión plástica – 2ª AVALIACIÓN      

 b 

 c 

 d 

 f 

 g 

 n 

 B1.1. Proceso creativo. Métodos 
creativos aplicados a procesos de 
artes plásticas e deseño. 

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

 EPVAB1.1.1. Crea composicións 
aplicando procesos creativos sin-
xelos, mediante propostas por 
escrito, axustándose aos obxecti-
vos finais. 

 Crea composicións 
seguindo os procesos 
creativos propios das ar-
tes plásticas e do deseño 

 CAA . Educación 
para a convi-
vencia  
Todas aquelas 
actitudes dirixi-
das ao interese 
por relacionarse 
con outras per-
soas e participar 
en actividades de 
grupo tomando 
conciencia do 
enriquecimiento 
que se produce 
coas achegas 
dos demais están 
estrechamente 
relacionadas coa 

 Traballos 
propostos no 
trimestre  

 Observación 
directa do 
traballo diario. 

 Probas Escri-
tas 

 Participación 
activa na clase 

 Orde, interés, 
colaboración 
cos compañei-
ros/as 

 

1.- Os contidos 
procedementais 
avaliaranse 
mediante a 
media aritmética 
de todos os 
exercicios de 
clase, tanto 
individuais como 
por grupo de 
traballo. 
2.- Os contidos 
conceptuais 
avaliaranse 
mediante unha 
proba que se 
realizará ao final 
de cada avalia-

 EPVAB1.1.2. Coñece e aplica 
métodos creativos para a elabora-
ción de deseño gráfico, deseños 
de produto, moda e as súas múlti-
ples aplicacións. 

 Fai deseños gráficos, de 
produtos, de moda se-
guindo os procedementos 
creativos 

 CSIEE 

 b 

 d 

 f 

 g 

 n 

 B1.2. O proceso creativo desde a 
idea inicial ata a execución definiti-
va. 

 B1.2. Crear composicións 
gráfico-plásticas persoais e co-
lectivas. 

 EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, 
oralmente e por escrito, o proceso 
creativo propio e alleo desde a 
idea inicial ata a execución defini-
tiva. 

 E capaz de esplicar o 
proceso creativo desde a 
idea orixinal ata a execu-
ción definitiva 

 CSIEE 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 a 

 c 

 d 

 f 

 n 

 B1.3. A imaxe como representación 
da realidade. Iconicidade na imaxe 
gráfica. Niveis de iconicidade. 

 B1.4. O bosquexo ou apuntamento 
como estudo previo ao resultado 
final. 

 B1.3. Debuxar con distintos 
niveis de iconicidade da imaxe. 

 EPVAB1.3.1. Comprende e em-
prega os niveis de iconicidade da 
imaxe gráfica, elaborando bos-
quexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e mimé-
ticos. 

 Elabora imaxes  con 
distinto nivel de iconicida-
de. 

 CCEC Educación para a 
convivencia.  
En Educación 
Plástica e Visual 
propóñense 
actividades para 
realizar en grupo 
coas que se 
contribúe a 
desenvolver a 
propia disposi-
ción á solidarie-
dade, coopera-
ción e respecto 
ás opinións e 
formas expresi-
vas alleas; sendo 
un dos eixes 
metodológicos e 
organizativos do 
traballo no aula.  
. Educación do 
consumidor  
Nesta área 
ofrécense exce-
lentes oportuni-
dades para 
orientar aos 
alumnos sobre 
actividades que 
contribúen ao 
desenvolvemento 
da súa capacida-
de creativa e que 
poden levar a 
cabo no seu 
tempo libre. Así, 

ción ou como 
media de varios 
exercicios con-
ceptuais. 
3.- Os contidos 
actitudinais 
avaliaranse 
mediante obser-
vación directa do 
alumno en clase: 
asistencia, com-
portamento, 
respostas e 
forma de traballo 
 
Os exercicios 
prácticos de-
berán entregarse 
na data proposta 
e en caso 
contrario cualifi-
carase coa 
puntuación de 
cero. Os devan-
ditos exercicios 
cualificaranse de 
0 a 10 puntos de 
acordo coa 
seguinte ponde-
ración: 
 
 
 
-Correcta resolu-
ción do exercicio              
50%      5 puntos 
-Limpeza e 

 a 

 c 

 d 

 f 

 n 

 B1.5. Natureza da cor. Cor luz e cor 
pigmento.  

 B1.6. Temperatura da cor. 

 B1.7. Simbolismo da cor. 

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

 EPVAB1.4.1. Realiza modifica-
cións da cor e as súas propieda-
des empregando técnicas propias 
da cor pigmento e da cor luz, apli-
cando as TIC, para expresar sen-
sacións en composicións sinxelas. 

 Realiza composicións 
usando as técnicas da cor 
pigmento e da cor luz. 

 CSIEE 

 EPVAB1.4.2. Representa con 
claroscuro a sensación espacial 
de composicións volumétricas 
sinxelas. 

 Fai representacións de 
volumes usando a técnica 
do claroscuro 

 CSC 

 EPVAB1.4.3. Realiza composi-
cións abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar 
sensacións por medio do uso da 
cor. 

 Usa a cor en composi-
cións abstractas  

 CSIEE 

 b 

 c 

 f 

 g 

 n 

 B1.8. Materiais e técnicas de debu-
xo e pintura. Técnicas plásticas: se-
cas, húmidas e mixtas. 

 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. 

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propieda-
de as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da activida-
de. 

 Manexa con soltura as 
técnicas seca, húmida e 
mixta na realización de 
actividades 

 CCL 

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de 
grafito e de cor, creando o claros-
curo en composicións figurativas e 
abstractas mediante a aplicación 
do lapis de forma continua en su-
perficies homoxéneas ou degra-

 Utiliza o lápis de grafito e 
de cor nas composicións 
figurativas 

 CCEC 
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ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

dadas. por exemplo, o 
debuxo, a pintu-
ra, o gravado, 
etc., poden 
conectar cos 
intereses dos 
alumnos e des-
cubrirlles aplica-
cións descoñeci-
das ata o mo-
mento para eles.  
Nalgúns dos 
desenvolvemen-
tos complemen-
tarios propóñen-
se actividades 
relacionadas co 
aprovechamiento 
dos materiais e 
recursos de que 
dispoñen os 
alumnos, crean-
do os seus 
propios instru-
mentos e com-
partindo cos 
compañeiros os 
materiais de que 
dispoñen.  
 
. Educación non 
sexista  
Se fomenta no 
alumnado o 
interese pola 
análise crítica 

presentación                           
20%      2 puntos 
-Destreza e 
creatividade                            
30%     3 puntos 
 
Tanto nos traba-
llos como nas 
probas, teranse 
en conta os 
seguintes crite-
rios á hora de 
cualificar: 
Debuxo técnico: 
corrección, 
limpeza, preci-
sión, exactitude e 
claridade. 
Debuxo artístico: 
dominio da 
linguaxe plástica 
( forma e coor ), 
creatividade e 
composición. 
 
En casos particu-
lares modificara-
se esta pondera-
ción segundo os 
requisitos esixi-
dos para a reali-
zación do exerci-
cio. 
 
Para alcanzar 
unha avaliación 

 EPVAB1.5.3. Experimenta coas 
témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, espon-
xas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), va-
lorando as posibilidades expresi-
vas segundo o grao de opacidade 
e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 Consigue texturas visuais 
cromáticas e formas ex-
presivas a partir do uso 
das témperas 

 CCEC 

 EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como 
material, manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando texturas 
visuais e táctiles para crear com-
posicións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais. 

 Manipula o papel rasgán-
do, pregando, creando 
texturas visuais , táctiles e 
formas tridimensionais 

 CAA 

 EPVAB1.5.5. Crea co papel recor-
tado formas abstractas e figurati-
vas compóndoas con fins ilustrati-
vos, decorativos ou comunicati-
vos. 

 Crea figuras para ilustra-
cións o para decoración  
usando o papel  

 CSIEE 

 EPVAB1.5.6. Aproveita materiais 
reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co 
medio e aproveitando as súas ca-
lidades gráfico-plásticas. 

 Fai creacións plásticas a 
partir de materiais recicla-
dos 

 CSC 

 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo 
de traballo e o seu material en 
orde e estado perfectos, e aché-
gao á aula cando é necesario pa-
ra a elaboración das actividades. 

 Ten ordeado o espazo de 
traballo e coida o material 

 CSC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual – 3ª AVALIACIÓN   daqueles conti-
dos que denotan 
discriminación 
sexual na lin-
guaxe a través 
da imaxe, así 
como dos este-
reotipos que de 
forma incons-
ciente reflicten 
nos seus traba-
llos, co fin de 
levar a cabo 
unha progresiva 
transformación 
de actitudes.  
Nas actividades 
de grupo faise 
necesario propi-
ciar o intercam-
bio de papeis 
entre alumnos e 
alumnas. Contri-
buirase así, 
desde a propia 
actividade do 
aula, a estable-
cer unhas rela-
cións máis 
xustas e equili-
bradas entre as 
perso-
as.Educación 
ambiental.  
En Educación 
Plástica e Visual 
se fomenta nos 

positiva é 
necesario ter 
presentados 
como mínimo o 
80% dos 
traballos 
propostos ( e 
obter unha media 
igual ou superior 
a 5 puntos nos 
contidos 
procedimentais ), 
e ter superadas 
positivamente  as 
probas orais e 
escritas levadas 
a cabo  ( notas 
iguais ou 
superiores a 5 
puntos nos 
contidos 
conceptuais). 
 
En caso de non 
superar algún 
dos apartados, 
este deberá de 
ser recuperado, 
ou ben con 
novas probas ou 
repetindo os 
traballos que non 
acadaron un 5, e 
facendo aqueles 
traballos que non 
foron entregados. 
 

 a 

 d 

 f 

 B2.1. Percepción visual. Proceso 
perceptivo. 

 B2.2. Constantes perceptivas de 
forma, tamaño e cor. 

 B2.1. Identificar os elementos e 
factores que interveñen no pro-
ceso de percepción de imaxes. 

 EPVAB2.1.1. Analiza as causas 
polas que se produce unha ilusión 
óptica aplicando coñecementos 
dos procesos perceptivos. 

 Analiza, a partir da forma, 
do tamaño e da cor, ilu-
sións ópticas 

 CAA 

 a 

 n 

 B2.3. Ilusións ópticas. 

 B2.4. Leis ou principios da Gestalt. 

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

 EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica 
ilusións ópticas segundo as leis 
da Gestalt. 

 Recoñece ilusións ópticas 
segundo as lei de Gestalt 

 CSC 

 EPVAB2.2.2. Deseña ilusións 
ópticas baseándose nas leis da 
Gestalt. 

 Deseña ilusións ópticas  CCEC 

 e 

 g 

 o 

 B2.5. Imaxe en movemento: posibi-
lidades expresivas. 

 B2.3. Coñecer os fundamentos 
da imaxe en movemento e ex-
plorar as súas posibilidades ex-
presivas. 

 EPVAB2.3.1. Elabora unha anima-
ción con medios dixitais e/ou ana-
lóxicos. 

 Crea unha animación 
usando as TIC ou de xeito 
analóxico 

 CD 

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 B2.6. Linguaxe visual. Signo visual. 
Significante e significado. 

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

 EPVAB2.4.1. Distingue significante 
e significado nun signo visual. 

 Sabe distinguir significan-
te e significado nun signo 
visual 

 CCL 

 a 

 c 

 f 

 h 

 ñ 

 B2.7. Linguaxe da imaxe. Aprender 
a ler a imaxe. 

 B2.8. Denotación e connotación. 

 B2.5. Describir, analizar e 
interpretar unha imaxe, distin-
guindo os seus aspectos deno-
tativo e connotativo. 

 EPVAB2.5.1. Realiza a lectura 
obxectiva dunha imaxe identifi-
cando, clasificando e describindo 
os seus elementos. 

 Describe, analiza e 
interpreta imaxes. 

 CCL 

 EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, 
mediante unha lectura subxectiva, 
identificando os elementos de sig-
nificación, narrativos e as ferra-
mentas visuais utilizadas, sacan-

 Analiza imaxes a partir do 
seu proceso creativo e 
interpreta o seu significa-
do 

 CCEC 
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 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

do conclusións e interpretando o 
seu significado. 

alumnos pautas 
de actuación e 
comportamento 
dirixidas ao 
respecto ao 
medio ambiente. 
Tamén se pre-
tende que haxa 
unha comunica-
ción dos alumnos 
coa contorna a 
través da lin-
guaxe plástica.  
É importante 
dotar aos alum-
nos de pautas 
que lles permitan 
valorar as obras 
de arte en rela-
ción á contorna 
no que están, 
atendendo a 
criterios de 
harmonía, estéti-
cos, protección e 
conservación do 
medio, etc.  
. Educación 
multicultural  
As característi-
cas do área 
permiten o coñe-
cemento e a 
apreciación das 
manifestacións 
artísticas, tanto 

A aqueles alum-
nos suspensos 
nalgunha avalia-
ción, que mos-
tren unha actitu-
de 
positiva á recu-
peración poderá-
selles propoñer 
algún exercicio 
paralelo para 
recuperar a 
materia da/s 
avaliación/é 
pendente/s 
atendendo a 
exercicios de 
recuperación do 
tipo avaliación 
continua en 
canto a concep-
tos pendentes, e 
como comple-
mento ás probas 
orais e/ou escri-
tas que se plan-
texen  para dita 
recuperación. 

 

 e 

 l 

 n 

 ñ 

 o 

 B2.9. Fotografía. A fotografía como 
medio de comunicación. 

 B2.6. Analizar e realizar fotogra-
fías comprendendo e aplicando 
os fundamentos desta. 

 EPVAB2.6.1. Identifica encadra-
mentos e puntos de vista nunha 
fotografía. 

 Identifica os distintos 
encadres dunha fotografía 

 CCL 

 EPVAB2.6.2. Realiza fotografías 
con distintos encadramentos e 
puntos de vista, aplicando diferen-
tes leis compositivas. 

 Realiza fotografías con 
distintos encadres e pun-
tos de vista 

 CD 

 a 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B2.10. Linguaxes visual e audiovi-
sual: funcións e códigos. 

 B2.7. Utilizar de xeito axeitado 
as linguaxes visual e audiovi-
sual con distintas funcións. 

 EPVAB2.7.1. 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, 
storyboard, realización, etc.), e 
valora de xeito crítico os resulta-
dos. 

 Deseña e crea mensaxes 
visuais utilizando as fases 
do proceso: guión técnico, 
storyboard, realización, 
etc 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B2.11. Recursos visuais presentes 
en mensaxes publicitarias visuais e 
audiovisuais. 

 B2.8. Identificar e recoñecer as 
linguaxes visuais apreciando os 
estilos e as tendencias, valo-
rando, e respectando do patri-
monio histórico e cultural, e go-
zando del. 

 EPVAB2.8.1. Identifica os recursos 
visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovi-
suais. 

 Identifica os recursos 
visuais das mensaxes 
publicitarias 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B2.12. Publicidade: principais recur-
sos visuais empregados nela. 

 B2.9. Identificar e empregar 
recursos visuais como as figu-
ras retóricas na linguaxe publici-
taria. 

 EPVAB2.9.1. Deseña unha men-
saxe publicitaria utilizando recur-
sos visuais como as figuras retóri-
cas. 

 Deseña unha mensaxe 
publicitaria usando as fi-
guras retóricas 

 CCL 



19 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 i 

 B2.13. Cine. O cine como medio de 
comunicación. 

 B2.10. Apreciar a linguaxe do 
cine analizando obras de xeito 
crítico, situándoas no seu con-
texto histórico e sociocultural, e 
reflexionando sobre a relación 
da linguaxe cinematográfica coa 
mensaxe da obra. 

 EPVAB2.10.1. Reflexiona critica-
mente sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e ana-
lizando a narrativa cinematográfi-
ca en relación coa mensaxe. 

 Reflexiona e analiza a 
narrativa e a mensaxe 
dunha producción cinema-
tográfica 

 CCEC actuais como 
doutro tempo, 
doutras culturas 
distintas da nosa, 
tratando de que 
os alumnos 
saiban respecta-
las e valoralas. 

  e 

 g 

 i 

 B2.14. Linguaxe multimedia como 
ferramenta de traballo. 

 B2.11. Comprender os funda-
mentos da linguaxe multimedia, 
valorar as achegas das tecnolo-
xías dixitais e ser capaz de ela-
borar documentos mediante 
este. 

 

 

 EPVAB2.11.1. Elabora documen-
tos multimedia para presentar un 
tema ou proxecto, empregando os 
recursos dixitais de xeito axeitado. 

 Utiliza as TIC para elabo-
rar e presentar documen-
tos  multimedia 

 CD 

 Bloque 3. Debuxo técnico – 1ª AVALIACIÓN   

 b 

 f 

 g 

 B3.1. Lugares xeométricos funda-
mentais. Circunferencia, mediatriz, 
bisectriz e mediana. 

 B3.1. Coñecer lugares xeomé-
tricos e definilos. 

 EPVAB3.1.1. Explica verbalmente 
ou por escrito os exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferen-
cia, esfera, rectas paralelas, pla-
nos paralelos, etc.). 

 Define oralmente ou por 
escrito os lugares xeomé-
tricos máis comúns 

 CCL 

 b 

 f 

 n 

 B3.2. Polígonos. Polígonos regula-
res e irregulares. Clasificación dos 
polígonos. 

 B3.2. Clasificar os polígonos en 
función dos seus lados, recoñe-
cendo os regulares e os irregu-
lares. 

 EPVAB3.2.1. Clasifica correcta-
mente calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando clara-
mente se é regular ou irregular. 

 Clasifica polígonos regula-
res e irregulares de tres a 
cinco lados 

 CAA 

 b 

 f 

 n 

 B3.3. Construción de polígonos 
regulares dado o lado. 

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

 EPVAB3.3.1. Constrúe correcta-
mente polígonos regulares de ata 
cinco lados, coñecendo o lado. 

 Construe polígonos de 3 a 
5 lados dado o lado 

 CMCCT 

 b  B3.4. Tanxencias e enlaces. Propie-
dades e  consideracións xeométri-

 B3.4. Comprender as condi-  EPVAB3.4.1. Resolve correcta-
mente os casos de tanxencia en-

 Resolve tanxencias e 
enlaces básicos entre cir-

 CMCCT 
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avaliación 
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 e 

 f 

 g 

cas das tanxencias. cións dos centros e as rectas 
tanxentes en distintos casos de 
tanxencia e enlaces. 

tre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

cunferencias ou entre cur-
vas de compás 

 EPVAB3.4.2. Resolve correcta-
mente os casos de tanxencia en-
tre circunferencias e rectas, utili-
zando adecuadamente as ferra-
mentas. 

 Resolve tanxencias 
básicas entre circunferen-
cias e rectas 

 CA 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B3.5. Tanxencias e enlaces en 
curvas técnicas: óvalos e ovoides.  

 B3.5. Comprender a construción 
do óvalo e do ovoide básicos, 
aplicando as propiedades das 
tanxencias entre circunferen-
cias. 

 EPVAB3.5.1. Constrúe correcta-
mente un óvalo regular, coñecen-
do o diámetro maior. 

 Construe un óvalo a partir 
do eixe maior 

 CMCCT 

 b 

 f 

 o 

 B3.6. Propiedades e características 
das tanxencias en óvalos e ovoides. 

 B3.6. Analizar e estudar as 
propiedades das tanxencias nos 
óvalos e nos ovoides. 

 EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos 
de óvalos e ovoides, segundo os 
diámetros coñecidos. 

 Construe óvalos e ovoides 
a partir dos eixes maior 
e/ou menor 

 CSIEE 

 b 

 f 

 g 

 n 

 B3.7. Enlaces en curvas técnicas. 
Espirais: propiedades e característi-
cas. 

 B3.7. Aplicar as condicións das 
tanxencias e enlaces para cons-
truír espirais de dous, tres, catro 
e cinco centros. 

 EPVAB3.7.1. Constrúe correcta-
mente espirais de dous, tres, catro 
e cinco centros. 

 Resolve espirais de 
2,3,4,5  e máis centros 

 CMCCT 

 b 

 f 

 g 

 n 

 B3.8. Redes modulares: cadrada e 
triangular. 

 B3.9. Concepto de simetría, xiro e 
translación aplicado as composi-
cións modulares. 

 B3.8. Estudar os conceptos de 
simetrías, xiros e translacións 
aplicándoos ao deseño de com-
posicións con módulos. 

 EPVAB3.8.1. Executa deseños 
aplicando repeticións, xiros e si-
metrías de módulos. 

 Realiza deseños modula-
res utilizando as técnicas 
de xiros, simetrías, tran-
slacións. 

 CD 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.10. Representación obxectiva de 
sólidos. Introdución aos sistemas de 
medida e sistemas perspectivos. 
Vistas diédricas dun sólido. 

 B3.10. Comprender o concepto 
de proxección e aplicalo ao de-
buxo das vistas de obxectos, 
con coñecemento da utilidade 
das anotacións, practicando 
sobre as tres vistas de obxectos 
sinxelos e partindo da análise 

 EPVAB3.10.1. Debuxa correcta-
mente as vistas principais de vo-
lumes frecuentes, identificando as 
tres proxeccións dos seus vértices 
e as súas arestas. 

 Debuxa correctamente a 
pranta, o alzado e o perfil 
dunha figura, situandos 
correctamente 

 CMCCT 
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das súas vistas principais. 

 b 

 f 

 n 

 o 

 B3.11. Introdución ás axonometrías 
e ás súas características. Axonome-
tría cabaleira aplicada a volumes 
sinxelos. 

 B3.11. Comprender e practicar 
o procedemento da perspectiva 
cabaleira aplicada a volumes 
elementais. 

 EPVAB3.11.1. Constrúe a perspec-
tiva cabaleira de prismas e cilin-
dros simples, aplicando correcta-
mente coeficientes de redución 
sinxelos. 

 Fai perspectivas cabalei-
ras sinxelas 

 CMCCT 

 b 

 f 

 n 

 o 

 

 B3.12. Axonometría isométrica 
aplicada a volumes sinxelos. 

 B3.12. Comprender e practicar 
os procesos de construción de 
perspectivas isométricas de vo-
lumes sinxelos. 

 EPVAB3.12.1. Realiza perspecti-
vas isométricas de volumes sinxe-
los, utilizando correctamente a 
escuadra e o cartabón para o tra-
zado de paralelas. 

 Fai perspectivas isométri-
cas sinxelas. 

 CCEC 

4º de ESO 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 
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tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 Bloque 1. Expresión plástica – 2ª  AVALIACIÓN      

 a 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.1. A linguaxe plástica e visual na 
creación da composición artística. 

 B1.1. Realizar composicións 
creativas, individuais e en gru-
po, que evidencien as capaci-
dades expresivas da linguaxe 
plástica e visual, desenvolvendo 
a creatividade e expresándoa 
preferentemente coa subxecti-
vidade da súa linguaxe persoal 
ou empregando os códigos, a 
terminoloxía e os procedemen-

 EPVAB1.1.1. Realiza composi-
cións artísticas seleccionando e 
utilizando os elementos da lingua-
xe plástica e visual. 

 Realiza composicións 
artísticas usando os 
elementos da linguaxe 
plástica e visual 

 CCEC . Educación 
para a convi-
vencia  
Todas aquelas 
actitudes dirixi-
das ao interese 
por relacionarse 
con outras per-
soas e participar 
en actividades de 

 Traballos 
propostos no 
trimestre  

 Observación 
directa do 
traballo diario. 

 Probas Escri-
tas 

 Participación 

1.- Os contidos 
procedementais 
avaliaranse 
mediante a 
media aritmética 
de todos os 
exercicios de 
clase, tanto 
individuais como 
por grupo de 
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Instrumentos de 
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Criterios de 
cualificación 

tos da linguaxe visual e plástica, 
co fin de enriquecer as súas 
posibilidades de comunicación. 

grupo tomando 
conciencia do 
enriquecimiento 
que se produce 
coas achegas 
dos demais están 
estrechamente 
relacionadas coa 
Educación para a 
convivencia.  
En Educación 
Plástica e Visual 
propóñense 
actividades para 
realizar en grupo 
coas que se 
contribúe a 
desenvolver a 
propia disposi-
ción á solidarie-
dade, coopera-
ción e respecto 
ás opinións e 
formas expresi-
vas alleas; sendo 
un dos eixes 
metodológicos e 
organizativos do 
traballo no aula.  
. Educación do 
consumidor  
Nesta área 
ofrécense exce-
lentes oportuni-
dades para 
orientar aos 
alumnos sobre 
actividades que 

activa na clase 

 Orde, interés, 
colaboración 
cos compañei-
ros/as 

 

traballo. 
2.- Os contidos 
conceptuais 
avaliaranse 
mediante unha 
proba que se 
realizará ao final 
de cada avalia-
ción ou como 
media de varios 
exercicios con-
ceptuais. 
3.- Os contidos 
actitudinais 
avaliaranse 
mediante obser-
vación directa do 
alumno en clase: 
asistencia, com-
portamento, 
respostas e 
forma de traballo 
 
Os exercicios 
prácticos de-
berán entregarse 
na data proposta 
e en caso 
contrario cualifi-
carase coa 
puntuación de 
cero. Os devan-
ditos exercicios 
cualificaranse de 
0 a 10 puntos de 
acordo coa 
seguinte ponde-
ración: 

 a 

 d 

 g 

 n 

 B1.2. Leis da composición. 

 B1.3. Leis da composición: move-
mento, ritmo e liñas de forza. 

 B1.4. Cor como ferramenta simbóli-
ca. 

 B1.2. Realizar obras plásticas 
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, 
tanto analóxicas coma dixitais, 
valorando o esforzo de supera-
ción que supón o proceso crea-
tivo. 

 

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

 

 Fai composicións 
usando as leis do mo-
vemento, ritmo, liñas 
de forza 

 CCEC 

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

 Analiza e Explica o 
movemento e as liñas 
de forza dunha imaxe 

 CCEC 

 EPVAB1.2.3. Cambia o significa-
do dunha imaxe por medio da cor. 

 Crea unha composición 
acambiándolle o signi-
ficado coa cor 

 CCEC 

 b 

 c 

 e 

 g 

 n 

 B1.5. Técnicas de expresión gráfico-
plásticas. Experimentación con di-
versos materiais. 

 B1.6. Interese pola investigación 
sobre materiais, soportes, técnicas e 
ferramentas con fins concretos, así 
como a utilización das tecnoloxías da 
información nas creación propias. 

 B1.7. Iniciativa, creatividade e autoe-
sixencia no proceso de produción 
propio. 

 B1.3. Elixir os materiais e as 
técnicas máis axeitadas para 
elaborar unha composición so-
bre a base duns obxectivos pre-
fixados e da autoavaliación con-
tinua do proceso de realización. 

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

 Fai composicións 
artísticas usando os 
materiais máis axeita-
dos 

 CCEC 

 CSIEE 

 EPVAB.1.3.2. Utiliza con propie-
dade os materiais e os procede-
mentos máis idóneos para repre-
sentar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas, man-
tén o seu espazo de traballo e o 
seu material en perfecto estado, e 
achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das activida-
des. 

 Elixe os materias máis 
axeitados acorde coa 
composición a executar 

 CCEC 

 CSIEE 

 CAA 

 CD 

 b 

 c 

 B1.8. Seguimento do proceso de 
creación: bosquexo, proxecto, pre-
sentación final e avaliación (reflexión 

 B1.4. Realizar proxectos plásti-
cos que comporten unha orga-
nización de forma cooperativa, 

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

 Realiza proxectos de 
grupo traballando en 
equipo 

 CSIEE 

 CCEC 
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 e 

 g 

 n 

propia e avaliación colectiva). 

 B1.9. Elaboración de proxectos 
plásticos de forma cooperativa. 

valorando o traballo en equipo 
coma fonte de riqueza na crea-
ción artística. 

proxectos persoais e de grupo. contribúen ao 
desenvolvemento 
da súa capacida-
de creativa e que 
poden levar a 
cabo no seu 
tempo libre. Así, 
por exemplo, o 
debuxo, a pintu-
ra, o gravado, 
etc., poden 
conectar cos 
intereses dos 
alumnos e des-
cubrirlles aplica-
cións descoñeci-
das ata o mo-
mento para eles.  
Nalgúns dos 
desenvolvemen-
tos complemen-
tarios propóñen-
se actividades 
relacionadas co 
aprovechamiento 
dos materiais e 
recursos de que 
dispoñen os 
alumnos, crean-
do os seus 
propios instru-
mentos e com-
partindo cos 
compañeiros os 
materiais de que 
dispoñen.  
 
. Educación non 

 
 
 
-Correcta resolu-
ción do exercicio              
50%      5 puntos 
-Limpeza e 
presentación                           
20%      2 puntos 
-Destreza e 
creatividade                            
30%     3 puntos 
 
Tanto nos traba-
llos como nas 
probas, teranse 
en conta os 
seguintes crite-
rios á hora de 
cualificar: 
Debuxo técnico: 
corrección, 
limpeza, preci-
sión, exactitude e 
claridade. 
Debuxo artístico: 
dominio da 
linguaxe plástica 
( forma e coor ), 
creatividade e 
composición. 
 
En casos particu-
lares modificara-
se esta pondera-
ción segundo os 
requisitos esixi-
dos para a reali-

 d 

 f 

 l 

 n 

 B1.10. Lectura e valoración de obras 
artísticas e imaxes en distintos so-
portes. 

 B1.11. Análise de distintas obras de 
arte situándoas na época, na técnica 
e no estilo aos que pertencen. Valo-
ración do patrimonio artístico. 

 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 comunica-
ción e satisfacción individual e 
colectiva, e contribuír á súa 
conservación a través do res-
pecto e divulgación das obras 
de arte. 

 EPVAB1.5.1. Explica, empregan-
do unha linguaxe axeitada, o pro-
ceso de creación dunha obra ar-
tística, e analiza os soportes, os 
materiais e as técnicas gráfico-
plásticas que constitúen a imaxe, 
así como os seus elementos 
compositivos. 

 Explica o proceso de 
creación dunha obra 
artística, analizando os 
soportes, técnicas e 
composición 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes 
de obras de arte e sitúaas no pe-
ríodo ao que pertencen. 

 Recoñece as obras de 
arte e identifica o pe-
riodo ao que pertene-
cen 

 

 

 

 CSIEE 

 CCEC 

 

 

 

Bloque 2. Debuxo técnico – 1ª  AVALIACIÓN     

 b 

 f 

 g 

 n 

 o 

 B2.1. Utensilios de debuxo técnico: 
estudo e manexo. 

 B2.2. Trazados xeométricos: cuadri-
láteros, polígonos regulares e divi-
sión da circunferencia. 

 B2.3. Tanxencias e enlaces. 

 B2.4. Aplicación dos procedementos 
de trazado de cuadriláteros, polígo-
nos, tanxencias e enlaces no deseño 
de motivos xeométricos. 

 B2.1. Analizar a configuración 
de deseños realizados con for-
mas xeométricas planas, cre-
ando composicións onde inter-
veñan diversos trazados xeo-
métricos, utilizando con preci-
sión e limpeza os materiais de 
debuxo técnico. 

 EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema 
de debuxo descritivo do percepti-
vo. 

 Diferencia os sistemas 
de debuxo 

 CAA 

 CMCCT 

 EPVAB2.1.2. Resolve problemas 
sinxelos referidos a cuadriláteros 
e polígonos utilizando con preci-
sión os materiais de debuxo técni-
co. 

 Resolve problemas de 
cadriláteros e polígo-
nos coa técnica , preci-
sión e instrumental 
axeitado 

 CAA 

 CMCCT 

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

 Resolve problemas 
básicos de tanxencias 

 CAA 
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e enlaces  entre rectas 
e circunferencias, e 
entre circunferencias 

 CMCCT sexista  
Se fomenta no 
alumnado o 
interese pola 
análise crítica 
daqueles conti-
dos que denotan 
discriminación 
sexual na lin-
guaxe a través 
da imaxe, así 
como dos este-
reotipos que de 
forma incons-
ciente reflicten 
nos seus traba-
llos, co fin de 
levar a cabo 
unha progresiva 
transformación 
de actitudes.  
Nas actividades 
de grupo faise 
necesario propi-
ciar o intercam-
bio de papeis 
entre alumnos e 
alumnas. Contri-
buirase así, 
desde a propia 
actividade do 
aula, a estable-
cer unhas rela-
cións máis 
xustas e equili-
bradas entre as 
perso-

zación do exerci-
cio. 
 
 
Para alcanzar 
unha avaliación 
positiva é 
necesario ter 
presentados 
como mínimo o 
80% dos 
traballos 
propostos ( e 
obter unha media 
igual ou superior 
a 5 puntos nos 
contidos 
procedimentais ), 
e ter superadas 
positivamente  as 
probas orais e 
escritas levadas 
a cabo  ( notas 
iguais ou 
superiores a 5 
puntos nos 
contidos 
conceptuais). 
 
En caso de non 
superar algún 
dos apartados, 
este deberá de 
ser recuperado, 
ou ben con 
novas probas ou 
repetindo os 

 EPVAB2.1.4. Resolve e analiza 
problemas de configuración de 
formas xeométricas planas e aplí-
cao á creación de deseños perso-
ais. 

 Fai deseños con for-
mas xeométricas pla-
nas 

 CAA 

 CMCCT 

 b 

 f 

 g 
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 B2. 5. Interpretación das pezas a 
través das súas vistas diédricas. 

 B2.6. Trazado, medidas e posición 
correctas das vistas de pezas sinxe-
las. Liñas vistas e ocultas. Esbozo á 
man alzada e con utensilios de de-
buxo técnico. 

 B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición 
dos eixes e coeficiente de redución. 
Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Es-
calas. 

 B2.8. Sistema axonométrico: isome-
tría. Posición dos eixes. Liñas vistas 
e ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

 B2.9. Perspectiva cónica central. 

 B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 

 B2.11. Análise das posibilidades da 
posición do punto de vista. 

 B2.2. Diferenciar e utilizar os 
sistemas de representación grá-
fica, recoñecendo a utilidade do 
debuxo de representación ob-
xectiva no ámbito das artes, a 
arquitectura, o deseño e a en-
xeñaría. 

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

 Obten perspectivas a 
partir das vistas princi-
pais 

 CAA 

 CMCCT 

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

 Debuxa a planta, o 
alzado e o perfil a partir 
de figuras tridimensio-
nais 

 CAA 

 CMCCT 

 EPVAB2.2.3. Debuxa perspecti-
vas de formas tridimensionais, 
utilizando e seleccionando o sis-
tema de representación máis axei-
tado. 

 Debuxa perspectivas a 
partir de formas tridi-
mensionais, usando o 
sistema de representa-
ción máis axeitado 

 CAA 

 CMCCT 

 EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas 
cónicas frontais e oblicuas, elixin-
do o punto de vista máis adecua-
do. 

 Realiza perspectivas 
cónicas frontais e oblí-
cuas elexindo e  calcu-
lando os puntos de vis-
ta, puntos de medida, 
etc. 

 CAA 

 CMCCT 

 b 

 e 

 i 
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 B2.12. Debuxo asistido por compu-
tador. Trazado de pezas planas e 
tridimensionais sinxelas. 

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

 EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxí-
as da información e da comunica-
ción para a creación de deseños 
xeométricos sinxelos. 

 Crea deseños xeomé-
tricos sinxelos a partir 
das TIC 

 CAA 

 CMCCT 
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 Bloque 3. Fundamentos do deseño – 3ª  AVALIACIÓN   as.Educación 
ambiental.  
En Educación 
Plástica e Visual 
se fomenta nos 
alumnos pautas 
de actuación e 
comportamento 
dirixidas ao 
respecto ao 
medio ambiente. 
Tamén se pre-
tende que haxa 
unha comunica-
ción dos alumnos 
coa contorna a 
través da lin-
guaxe plástica.  
É importante 
dotar aos alum-
nos de pautas 
que lles permitan 
valorar as obras 
de arte en rela-
ción á contorna 
no que están, 
atendendo a 
criterios de 
harmonía, estéti-
cos, protección e 
conservación do 
medio, etc.  
. Educación 
multicultural  
As característi-
cas do área 
permiten o coñe-

traballos que non 
acadaron un 5, e 
facendo aqueles 
traballos que non 
foron entregados. 
 
A aqueles alum-
nos suspensos 
nalgunha avalia-
ción, que mos-
tren unha actitu-
de 
positiva á recu-
peración poderá-
selles propoñer 
algún exercicio 
paralelo para 
recuperar a 
materia da/s 
avaliación/é 
pendente/s 
atendendo a 
exercicios de 
recuperación do 
tipo avaliación 
continua en 
canto a concep-
tos pendentes, e 
como comple-
mento ás probas 
orais e/ou escri-
tas que se plan-
texen  para dita 
recuperación. 

 

  

 a 

 c 

 d 

 f 

 h 

 l 

 B3.1. Análise das linguaxes visuais 
cotiás (arte, deseño, publicidade, 
etc.). 

 B3. 2. Fases do proceso de deseño. 

 B3.3. Análise da estética e a funcio-
nalidade do deseño industrial de ob-
xectos. 

 B3.4. Análise da estética e funciona-
lidade do feísmo arquitectónico. 

 B3.1. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes e as 
formas do seu ámbito cultural, 
con sensibilidade cara ás súas 
calidades plásticas, estéticas e 
funcionais, e apreciando o pro-
ceso de creación artística, en 
obras propias e alleas, e distin-
guir e valorar as súas fases. 

 EPVAB3.1.1. Coñece os elemen-
tos e as finalidades da comunica-
ción visual. 

 Describe os elementos 
e as finalidades da co-
municación visual 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB3.1.2. Observa e analiza 
os obxectos do contorno na súa 
vertente estética, de funcionalida-
de e de utilidade, utilizando a lin-
guaxe visual e verbal.  

 Observa e analiza 
obxectos do contorno 
desde un punto de vis-
ta estético, funcional e 
de utilidade 

 CCEC 

 c 

 e 

 g 
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 B3.5. Campos de aplicación do 
deseño. 

 B3.2. Identificar os elementos 
que forman a estrutura da lin-
guaxe do deseño. 

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

 Identifica e clasifica 
obxectos  segundo a 
qué rama do deseño 
pertenecen 

 CSIEE 

 CCEC 

 b 

 e 

 f 
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 B3.6. Deseño de composicións 
modulares utilizando trazados xeo-
métricos. 

 B3.7. Compoñentes da imaxe corpo-
rativa: nome, cor, tipografía, logotipo, 
deseño, etc. 

 B3.8. Secuenciación e elaboración 
de proxectos creativos adaptados ás 
áreas do deseño. 

 B3.9. Informática ao servizo dos 
proxectos de deseño. 

 B3.10. Planificación dun proxecto 
artístico. 

 B3.3. Realizar composicións 
creativas que evidencien as ca-
lidades técnicas e expresivas 
da linguaxe do deseño adap-
tándoas ás áreas, e valorando o 
traballo en equipo para a crea-
ción de ideas orixinais. 

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

 Realiza composicións 
modulares a partir de 
formas xeométricas 

 CSIEE 

 CCEC 

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

 Coñece os compoñen-
tes da imaxe corporati-
va. 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB3.3.3. Realiza composi-
cións creativas e funcionais adap-
tándoas ás áreas do deseño, valo-
rando o traballo organizado e se-
cuenciado na realización de cal-
quera proxecto, así como a exacti-
tude, a orde e a limpeza nas re-
presentacións gráficas. 

 Realiza composicións 
creativas e funcionais 
en distintas áreas do 
deseño 

 CSIEE 

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

 Fai proxectos artésti-
cos e de deseño utili-
zando as TICs 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

cemento e a 
apreciación das 
manifestacións 
artísticas, tanto 
actuais como 
doutro tempo, 
doutras culturas 
distintas da nosa, 
tratando de que 
os alumnos 
saiban respecta-
las e valoralas. 

 

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

 Planifica un proxecto 
artístico 

 CSIEE 

 CCEC 

 Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia- 2ª AVALIACIÓN     

 a 

 h 

 n 

 ñ 

 B4.1. Tipos de planos cinematográfi-
cos. Análise dos factores expresivos 
e a súa simboloxía.  

 B4.2. Realización dun storyboard. 

 B4.1. Identificar os elementos 
que forman a estrutura narrativa 
e expresiva básica da linguaxe 
audiovisual e multimedia, e 
describir correctamente os pa-
sos necesarios para a produ-
ción dunha mensaxe audiovi-
sual, e valorando o labor de 
equipo. 

 EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de 
plano que aparecen en películas 
cinematográficas, valorando os 
seus factores expresivos. 

 Coñece e analiza os 
planos que aparecen 
nunha película 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB4.1.2. Realiza un storybo-
ard a modo de guión para a se-
cuencia dunha película. 

 Realiza un storyboard  CSIEE 

 e 

 l 

 n 
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 B4.3. Estudo de planos, angulacións 
e movementos de cámara no cine. 

 B4.4. Criterios estéticos na elabora-
ción de fotografías. 

 B4.5. Finalidade expresiva das 
imaxes fotoxornalísticas. 

 B4.2. Recoñecer os elementos 
que integran as linguaxes au-
diovisuais e as súas finalidades 

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

 A partir dunha visuali-
zación cinematográfica 
analiza e identifica os 
planos, ángulos e mo-
vementos da cámara 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza 
fotografías, tendo en conta crite-
rios estéticos. 

 Realiza fotografías con 
criterios estéticos 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 EPVAB4.2.3. Compila imaxes de 
prensa e analiza as súas finalida-
des. 

 A partir de imaxes 
fotoxornalísticas anali-
za as súas finalidades 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 



27 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 a 

 e 

 f 

 g 

 B4.6. Creación dixital de imaxes. 

 B4.7. Deseño dun proxecto publicita-
rio. 

 B4.8. Desenvolvemento dun proxec-
to persoal. 

 B4.3. Realizar composicións 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe au-
diovisual, amosando interese 
polos avances tecnolóxicos vin-
culados a estas linguaxes. 

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

 Realiza imaxes dixitais 
usando programas de 
debuxo  

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

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

 Deseña unha campaña 
publicitaria usando os 
elementos da linguaxe 
gráfico-plástica 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

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

 Realiza un proxecto 
creativo seguindo os 
pasos axeitados 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 c 

 d 
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 B4.9. Análise crítica da linguaxe 
publicitaria. 

 B4.4. Amosar unha actitude 
crítica ante as necesidades de 
consumo creadas pola publici-
dade, rexeitando os elementos 
desta que supoñan discrimina-
ción sexual, social ou racial. 

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

 Analiza elementos 
publicitarios dun xeito 
crítico 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

1º de Bacharelato 

 

 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico – 1ª AVALIACIÓN      
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 b 

 d 
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 B1.1. Trazados xeométricos. 

 B1.2. Instrumentos e materiais do 
debuxo técnico. 

 B1.3. Recoñecemento da xeometría 
na natureza. 

 B1.4. Identificación de estruturas 
xeométricas na arte. 

 B1.5. Valoración da xeometría como 
instrumento para o deseño gráfico, 
industrial e arquitectónico. 

 B1.6. Trazados fundamentais no 
plano.  

 B1.7. Operacións con segmentos. 

 B1.8. Mediatriz. 

 B1.9. Paralelismo e perpendiculari-
dade.  

 B1.10. Determinación de lugares 
xeométricos. Aplicacións. 

 B1.11. Elaboración de formas base-
adas en redes modulares. 

 B1.12. Circunferencia e círculo. 

 B1.13. Ángulos. 

 B1.14.Trazado de polígonos regula-
res. 

 B1.15. Resolución gráfica de cuadri-
láteros e polígonos. 

 B1.16. Representación de formas 
planas. 

 B1.17. Trazado de formas propor-
cionais. 

 B1.18. Resolución gráfica de trián-
gulos.  

 B1.19. Determinación, propiedades 
e aplicacións dos seus puntos nota-

 B1.1. Resolver problemas de 
configuración de formas poligo-
nais sinxelas no plano coa axu-
da de utensilios convencionais 
de debuxo sobre taboleiro, apli-
cando os fundamentos da xeo-
metría métrica de acordo cun 
esquema paso a paso e/ou 
unha figura de análise elabora-
da 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 auxi-
liares utilizadas. 

 Deseña, modifica ou 
reproduce formas, a 
partir de redes modula-
res, usando o instru-
mental de debuxo 

 CSIEE . Educación 
para a convi-
vencia  
Todas aquelas 
actitudes dirixi-
das ao interese 
por relacionarse 
con outras per-
soas e participar 
en actividades de 
grupo tomando 
conciencia do 
enriquecimiento 
que se produce 
coas achegas 
dos demais están 
estrechamente 
relacionadas coa 
Educación para a 
convivencia.  
En Educación 
Plástica e Visual 
propóñense 
actividades para 
realizar en grupo 
coas que se 
contribúe a 
desenvolver a 
propia disposi-
ción á solidarie-
dade, coopera-
ción e respecto 
ás opinións e 
formas expresi-
vas alleas; sendo 
un dos eixes 
metodológicos e 
organizativos do 

 Observación 
directa. 

 traballos do 
trimestre 

 Outros 
documentos 
gráficos ou 
textuais. 

 Proxectos 
persoais ou 
grupais. 

 Observación 
directa do 
traballo diario. 

 Análisis e 
valoración de 
tarefas 
especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración 
cuantitativa do 
avance 
individual 
(calificacións). 

 Valoración 
cualitativa do 
avance 
individual 
(anotacións e 
puntualización
s). 

 Participación 
activa na clase 

 Orde, interés, 
colaboración 

1.- Os contidos 
procedementais 
avaliaranse 
mediante a 
media aritmética 
de todos os 
exercicios de 
clase, tanto 
individuais como 
por grupo de 
traballo. 
2.- Os contidos 
conceptuais 
avaliaranse 
mediante unha 
proba que se 
realizará ao final 
de cada avalia-
ción ou como 
media de varios 
exercicios con-
ceptuais. 
3.- Os contidos 
actitudinais 
avaliaranse 
mediante obser-
vación directa do 
alumno en clase: 
asistencia, com-
portamento, 
respostas e 
forma de traballo 
 
Os exercicios 
prácticos de-
berán entregarse 
na data proposta 
e en caso 

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

 Determina os principais 
lugares xeométricos 
usando o instrumental 
de debuxo:mediatriz, 
bisectriz, ... 

 CMCCT 

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

 Representa e localiza 
os puntos e liñas nota-
bles de triángulos e 
polígonos, identificán-
dos e aplincandos 

 CAA 

 DT1.B1.1.4. Comprende as rela-
cións métricas dos ángulos da 
circunferencia e o círculo, descri-
be as súas propiedades e identifi-
ca as súas posibles aplicacións. 

 Interelaciona os ángu-
los da circunferencia e 
o círculo, e describe as 
súas aplicacións 

 CAA 

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

 Resolve triángulos a 
partir de diferentes 
combinacións de datos, 
e atopa liñas e puntos 
notables. 

 CMCCT 

 DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou  Resolve cadriláteros  CSIEE 
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bles. 

 B1.20. Proporcionalidade e seme-
llanza.  

 B1.21. Análise de trazado de formas 
poligonais por triangulación, radia-
ción e itinerario. 

 B1.22. Construción e utilización de 
escalas gráficas. 

 B1.23. Transformacións xeométricas 
elementais: xiro, translación, sime-
tría homotecia e afinidade. Identifi-
cación de invariantes. Aplicacións. 

reproduce cuadriláteros e polígo-
nos analizando as relacións métri-
cas esenciais e resolvendo o seu 
trazado por triangulación, radia-
ción, itinerario ou relacións de 
semellanza. 

por diferentes medios, 
a partir de diversos da-
tos. 

traballo no aula.  
. Educación do 
consumidor  
Nesta área 
ofrécense exce-
lentes oportuni-
dades para 
orientar aos 
alumnos sobre 
actividades que 
contribúen ao 
desenvolvemento 
da súa capacida-
de creativa e que 
poden levar a 
cabo no seu 
tempo libre. Así, 
por exemplo, o 
debuxo, a pintu-
ra, o gravado, 
etc., poden 
conectar cos 
intereses dos 
alumnos e des-
cubrirlles aplica-
cións descoñeci-
das ata o mo-
mento para eles.  
Nalgúns dos 
desenvolvemen-
tos complemen-
tarios propóñen-
se actividades 
relacionadas co 
aprovechamiento 
dos materiais e 
recursos de que 

cos compañei-
ros/as 

 

contrario cualifi-
carase coa 
puntuación de 
cero. Os devan-
ditos exercicios 
cualificaranse de 
0 a 10 puntos de 
acordo coa 
seguinte ponde-
ración: 
 
 
 
-Correcta resolu-
ción do exercicio              
50%      5 puntos 
-Limpeza e 
presentación                           
20%      2 puntos 
-Destreza e 
creatividade                            
30%     3 puntos 
 
Tanto nos traba-
llos como nas 
probas, teranse 
en conta os 
seguintes crite-
rios á hora de 
cualificar: 
Debuxo técnico: 
corrección, 
limpeza, preci-
sión, exactitude e 
claridade. 
 
En casos particu-

 DT1.B1.1.7. Reproduce figuras 
proporcionais determinando a ra-
zón idónea para o espazo de de-
buxo dispoñible, construíndo a 
escala gráfica correspondente en 
función da apreciación establecida 
e utilizándoa coa precisión requi-
rida. 

 Traballa con escalas 
con precisión 

 CSIEE 

 DT1.B1.1.8. Comprende as carac-
terísticas das transformacións xe-
ométricas elementais (xiro, tran-
slación, simetría, homotecia e afi-
nidade), identificando as súas in-
variantes, e aplícaas para a reso-
lución de problemas xeométricos 
e para a representación de formas 
planas. 

 Aplica as transforma-
cións xeométricas ele-
mentais ( xiros, tran-
slacións, simetrías, 
homotecias e afinida-
des ) na resolución de 
problemas 

 CAA 

 b 

 d 

 e 
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 B1.24. Tanxencias e enlaces. 

 B1.25. Resolución de problemas 
básicos de tanxencias e enlaces. 
Aplicacións. 

 B1.26. Construción de curvas técni-
cas, óvalos, ovoides e espirais. 

 B1.27. Aplicacións da xeometría ao 
deseño arquitectónico e industrial. 

 B1.28. Xeometría e novas tecnolo-
xías. 

 B1.29. Aplicacións de debuxo vecto-

 B1.2. Debuxar curvas técnicas e 
figuras planas compostas por 
circunferencias e liñas rectas, 
aplicando os conceptos funda-
mentais de tanxencias, resaltar 
a forma final determinada e in-
dicar graficamente a constru-
ción 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, anali-
zando figuras compostas por en-
laces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia. 

 Identifica as relacións 
de tanxencia entre li-
ñas e circunferencias, 
e entre circunferencias 
e/ou arcos 

 CMCCT 

 DT1.B1.2.2. Resolve problemas 
básicos de tanxencias coa axuda 
de regra e compás, aplicando con 
rigor e exactitude as súas propie-
dades intrínsecas, e utilizando 

 Resolve tanxencias 
básicas e enlaces a 
partir das propiedades 
das mesmas. Destaca 
as liñas principais das 

 CAA 
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rial en 2D.  

 B1.30. Exercicios de aplicación de 
trazado de tanxencias e enlaces. 

recursos gráficos para destacar 
claramente o trazado principal 
elaborado das liñas auxiliares uti-
lizadas. 

secundarias dispoñen os 
alumnos, crean-
do os seus 
propios instru-
mentos e com-
partindo cos 
compañeiros os 
materiais de que 
dispoñen.  
 
. Educación non 
sexista  
Se fomenta no 
alumnado o 
interese pola 
análise crítica 
daqueles conti-
dos que denotan 
discriminación 
sexual na lin-
guaxe a través 
da imaxe, así 
como dos este-
reotipos que de 
forma incons-
ciente reflicten 
nos seus traba-
llos, co fin de 
levar a cabo 
unha progresiva 
transformación 
de actitudes.  
Nas actividades 
de grupo faise 
necesario propi-
ciar o intercam-
bio de papeis 
entre alumnos e 

lares modificara-
se esta pondera-
ción segundo os 
requisitos esixi-
dos para a reali-
zación do exerci-
cio. 
 
 
 
Para alcanzar 
unha avaliación 
positiva é 
necesario ter 
presentados 
como mínimo o 
80% dos 
traballos 
propostos ( e 
obter unha media 
igual ou superior 
a 5 puntos nos 
contidos 
procedimentais ), 
e ter superadas 
positivamente  as 
probas orais e 
escritas levadas 
a cabo  ( notas 
iguais ou 
superiores a 5 
puntos nos 
contidos 
conceptuais). 
 
En caso de non 
superar algún 
dos apartados, 

 DT1.B1.2.3. Aplica os coñece-
mentos de tanxencias á constru-
ción de óvalos, ovoides e espirais, 
e relaciona a súa forma coas prin-
cipais aplicacións no deseño ar-
quitectónico e industrial. 

 Construe con rigor 
óvalos, ovoides e espi-
rais  apartir dos coñe-
cementos de tanxen-
cias 

 CSIEE 

 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 constru-
ción auxiliar utilizada, os puntos 
de enlace e a relación entre os 
seus elementos. 

 Resolve e deseña 
tanxencias a partir de 
bosquexos previos, 
traballando a escala, e 
indicando as construc-
cións auxiliares 

 CSIEE 

 Bloque 2. Sistemas de representación – 2ª AVALIACIÓN     

 b 
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 B2.1. Fundamentos dos sistemas de 
representación. 

 B2.2. Sistemas de representación 
na arte. 

 B2.3. Evolución histórica dos siste-
mas de representación. 

 B2.4. Sistemas de representación e 
debuxo técnico. Ámbitos de aplica-
ción.  

 B2.5. Vantaxes e inconvenientes. 
Criterios de selección. 

 B2.6. Clases de proxección. 

 B2.7. Sistemas de representación e 

 B2.1. Relacionar os fundamen-
tos e as características dos sis-
temas de representación coas 
súas posibles aplicacións ao 
debuxo técnico, seleccionando 
o sistema axeitado ao obxectivo 
previsto, e identificar as vanta-
xes e os inconvenientes en fun-
ción da información que se de-
sexe amosar e dos recursos 
dispoñibles. 

 DT1.B2.1.1. Identifica o sistema 
de representación empregado a 
partir da análise de debuxos téc-
nicos, ilustracións ou fotografías 
de obxectos ou espazos, e deter-
mina as características diferen-
ciais e os elementos principais do 
sistema. 

 Identifica os diferentes 
sistemas de represen-
tación, a partir de de-
buxos, ilustracións, fo-
tografías.. 

 CCL 

 DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito 
de aplicación dos principais sis-
temas de representación, e ilustra 
as súas vantaxes e os seus in-
convenientes mediante o debuxo 

 Fai debuxos a man 
alzada dun mesmo 
corpo nos diferentes 
sistemas de represen-
tación 

 CCL 
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novas tecnoloxías. 

 B2.8. Aplicacións de debuxo vecto-
rial en 3D. 

 B2.9. Sistema diédrico. 

 B2. 10. Procedementos para a 
obtención das proxeccións diédri-
cas. 

 B2.11. Disposición normalizada.  

 B2.12. Reversibilidade do sistema. 
Número de proxeccións suficientes.  

 B2.13. Representación e identifica-
ción de puntos, rectas e planos. Po-
sicións no espazo. Paralelismo e 
perpendicularidade. Pertenza e in-
tersección. 

 B2.14. Proxeccións diédricas de 
sólidos e espazos sinxelos. 

 B2.15. Seccións planas. Determina-
ción da súa verdadeira magnitude.  

 B2.16. Procedementos para a 
obtención e disposición das proxec-
cións diédricas. 

 B2.17. Visualización e debuxo a 
man alzada de axonometrías a partir 
das vistas principais de pezas sinxe-
las. 

 B2.18. Seccións planas. Determina-
ción da súa verdadeira magnitude. 

a man alzada dun mesmo corpo 
xeométrico sinxelo. 

alumnas. Contri-
buirase así, 
desde a propia 
actividade do 
aula, a estable-
cer unhas rela-
cións máis 
xustas e equili-
bradas entre as 
perso-
as.Educación 
ambiental.  
En Educación 
Plástica e Visual 
se fomenta nos 
alumnos pautas 
de actuación e 
comportamento 
dirixidas ao 
respecto ao 
medio ambiente. 
Tamén se pre-
tende que haxa 
unha comunica-
ción dos alumnos 
coa contorna a 
través da lin-
guaxe plástica.  
É importante 
dotar aos alum-
nos de pautas 
que lles permitan 
valorar as obras 
de arte en rela-
ción á contorna 
no que están, 
atendendo a 

este deberá de 
ser recuperado, 
ou ben con 
novas probas ou 
repetindo os 
traballos que non 
acadaron un 5, e 
facendo aqueles 
traballos que non 
foron entregados. 
 
A aqueles alum-
nos suspensos 
nalgunha avalia-
ción, que mos-
tren unha actitu-
de 
positiva á recu-
peración poderá-
selles propoñer 
algún exercicio 
paralelo para 
recuperar a 
materia da/s 
avaliación/é 
pendente/s 
atendendo a 
exercicios de 
recuperación do 
tipo avaliación 
continua en 
canto a concep-
tos pendentes, e 
como comple-
mento ás probas 
orais e/ou escri-
tas que se plan-

 DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema 
de representación idóneo para a 
definición dun obxecto ou espazo, 
analizando a complexidade da 
súa forma, a finalidade da repre-
sentación, a exactitude requirida e 
os recursos informáticos dispoñi-
bles. 

 Utiliza o sistema de 
representación axeita-
do en función do ob-
xecto, do espazo, etc 

 CD 

 DT1B2.1.4. Comprende os fun-
damentos do sistema diédrico e 
describe os procedementos de 
obtención das proxeccións e a 
súa disposición normalizada. 

 Identifica e comprende 
os fundamentos do sis-
tema diédrico: punto, 
recta, plano. 

 CMCCT 

 DT1.B2.1.5. Comprende o funcio-
namento do sistema diédrico, re-
lacionando os seus elementos, 
convencionalismos e notacións 
coas proxeccións necesarias para 
representar inequivocamente a 
posición de puntos, rectas e pla-
nos, e resolve problemas de per-
tenza, intersección e verdadeira 
magnitude. 

 Resolve problemas do 
sistema diédrico de 
pertenza, intersección 
e verdadeira magnitude 
con puntos, rectas e 
planos 

 CAA 

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

 Debuxa a man alzada 
as vistas dun obxecto. 

 CSIEE 
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co. criterios de 
harmonía, estéti-
cos, protección e 
conservación do 
medio, etc.  
. Educación 
multicultural  
As característi-
cas do área 
permiten o coñe-
cemento e a 
apreciación das 
manifestacións 
artísticas, tanto 
actuais como 
doutro tempo, 
doutras culturas 
distintas da nosa, 
tratando de que 
os alumnos 
saiban respecta-
las e valoralas. 

 

texen  para dita 
recuperación. 

  DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo 
perspectivo formas tridimensio-
nais sinxelas definidas suficiente-
mente polas súas vistas princi-
pais, debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais 
(isometrías e cabaleiras). 

 Visualiza en perspecti-
va formas tridimensio-
nais a partir das súas 
vistas 

 CMCCT 

 DT1.B2.1.8. Determina seccións 
planas de obxectos tridimensio-
nais sinxelos, visualizando intuiti-
vamente a súa posición mediante 
perspectivas a man alzada, debu-
xando as súas proxeccións diédri-
cas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude. 

 Obtén seccións planas 
a partir dun obxecto 
tridimensional sinxelo, 
e relacionaas co resto 
das vistas do mesmo 
obxecto 

 CCEC 
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 d 
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 B2.19. Sistema de planos cotados: 
aplicacións. 

 B2.2. Representar formas 
tridimensionais sinxelas a partir 
de perspectivas, fotografías, 
pezas reais ou espazos do con-
torno próximo, utilizando o sis-
tema 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 ine-
quívoco. 

 DT1.B2.2.1. Comprende o funcio-
namento do sistema de planos 
cotados como unha variante do 
sistema diédrico que permite ren-
dibilizar os coñecementos adquiri-
dos, ilustra as súas principais 
aplicacións mediante a resolución 
de problemas sinxelos de perten-
za e intersección e obtén perfís 
dun terreo a partir das súas cur-
vas de nivel.  

 Resolve problemas 
sinxelos de pertenza e 
intersección no sistema 
de planos cotados, a 
partir das curvas de 
nivel. 

 CAA 

 b 

 d 
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 B2.20. Sistema axonométrico. 

 B2.21. Fundamentos do sistema. 
Disposición dos eixes e utilización 
dos coeficientes de redución. 

 B2.22. Sistema axonométrico orto-

 B2.3. Debuxar perspectivas de 
formas tridimensionais a partir 
de pezas reais ou definidas po-
las súas proxeccións ortogo-
nais, seleccionando a axonome-
tría axeitada ao propósito da 

 DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de corpos definidos 
polas súas vistas principais, coa 
axuda de utensilios de debuxo 
sobre taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras 

 Realiza perspectivas 
isométricas a partir das 
vistas principais, usan-
do o instrumental de 
debuxo 

 CCEC 
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 l gonal, perspectivas isométricas, di-
métricas e trimétricas. 

 B2.23. Sistema axonométrico obli-
cuo: perspectivas cabaleiras e mili-
tares. 

 B2.24. Aplicación do óvalo isométri-
co como representación simplificada 
de formas circulares. 

representación, dispondo a po-
sición dos eixes en función da 
importancia relativa das caras 
que se desexen amosar e utili-
zando, de ser o caso, os coefi-
cientes de redución determina-
dos. 

paralelas aos planos coordenados 
como óvalos en lugar de elipses, 
simplificando o seu trazado. 

 DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas 
cabaleiras ou planimétricas (mili-
tares) de corpos ou espazos con 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos co-
ordenados, dispondo a súa orien-
tación para simplificar o seu tra-
zado. 

 Realiza perspectivas 
cabaleiras e militares, 
dispondo a súa orien-
tación de xeito ade-
cuado para simplificar 
o traballo. 

 CCEC 

 b 

 d 

 e 
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 B2.25. Sistema cónico central. 

 B2.26. Elementos do sistema. Plano 
do cadro e cono visual. 

 B2.27. Determinación do punto de 
vista e orientación das caras princi-
pais. 

 B2.28. Paralelismo. Puntos de fuga. 
Puntos métricos. 

 B2.29. Representación simplificada 
da circunferencia. 

 B2.30. Sistema cónico oblicuo. 

 B2.31. Representación simplificada 
da circunferencia. 

 B2.32. Representación de sólidos 
nos diferentes sistemas. 

 B2.4. Debuxar perspectivas 
cónicas de formas tridimensio-
nais a partir de espazos do con-
torno ou definidas polas súas 
proxeccións ortogonais, e valo-
rar 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 fun-
damentos da perspectiva cónica e 
clasifica a súa tipoloxía en función 
da orientación das caras princi-
pais respecto ao plano do cadro e 
a repercusión da posición do pun-
to de vista sobre o resultado final, 
determinando o punto principal, a 
liña do horizonte, os puntos de 
fuga e os seus puntos de medida. 

 Determina e resolve os 
elementos principais da 
perspectiva cónica, 
empregando a cónica 
central ou oblícua en 
función da disposición 
das caras principais do 
obxecto 

 CCL 

 DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de 
utensilios de debuxo perspectivas 
cónicas centrais de corpos ou es-
pazos con circunferencias situa-
das en caras paralelas a un só 
dos planos coordenados, dispon-
do a súa orientación para simplifi-
car o seu trazado. 

 Debuxa perspectivas 
cónicas centrais con 
elementos curvos. 

 CSIEE 

 DT1.B2.4.3. Representa formas 
sólidas ou espaciais con arcos de 
circunferencia en caras horizon-
tais ou verticais, debuxando pers-
pectivas cónicas oblicuas coa 

 Representa obxectos 
ou espazos con ele-
mentos curvos en 
perspectiva cónica obí-
cua  

 CMCCT 



34 

 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

axuda de utensilios de debuxo, 
simplificando a construción das 
elipses perspectivas mediante o 
trazado de polígonos circunscri-
tos, trazándoas a man alzada ou 
coa axuda de patróns de curvas. 

 Bloque 3. Normalización – 3ª AVALIACIÓN     

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B3.1. Elementos da normalización 
consonte a normativa. 

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

 DT1.B3.1.1. Describe os obxecti-
vos e os ámbitos de utilización 
das normas UNE, EN e ISO, e 
relaciona as específicas do debu-
xo 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. 

 Relaciona as normas 
relativas ao debuxo 
técnico coa súa aplica-
ción no dobrado de 
planos, escalas , liñas, 
disposición das vistas.. 

 

 CCL 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B3.2. Proxecto: necesidade e ámbi-
to de aplicación das normas.  

 B3.3. Formatos. Dobra de planos. 

 B3.4. Vistas. Liñas normalizadas. 

 B3.5. Aplicacións da normalización. 

 B3.6. Escalas. Cotación. 

 B3.7. Debuxo industrial. 

 B3.6. Escalas. Cotación. 

 B3.8. Debuxo arquitectónico. 

 B3.9. Cortes e seccións. 

 B3.2. Aplicar as normas nacio-
nais, europeas e internacionais 
relacionadas cos principios xe-
rais de representación, forma-
tos, escalas, cotación e méto-
dos de proxección ortográficos 
e axonométricos, considerando 
o debuxo técnico coma linguaxe 
universal, valorando a necesi-
dade de coñecer a súa sintaxe 
e utilizándoo de forma obxectiva 
para a interpretación de planos 
técnicos e a elaboración de 
bosquexos, esquemas, esbozos 
e planos. 

 DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións 
relevantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas 
normalizadas. 

 Obtén as dimensións 
de corpos ou espazos 
utilizando escalas nor-
malizadas 

 CSIEE 

 DT1.B3.2.2. Representa pezas e 
elementos industriais ou de cons-
trución, aplicando as normas refe-
ridas aos principais métodos de 
proxección ortográficos, seleccio-
nando as vistas imprescindibles 
para a súa definición, dispóndoas 
axeitadamente e diferenciando o 
trazado de eixes, liñas vistas e 
ocultas. 

 Representa pezas 
dispondo as vistas co-
rrectamente e usando 
axeitadamente as liñas 
normalizadas,. 

 CAA 

 DT1.B3.2.3. Cota pezas indus-
triais sinxelas identificando as co-

 Cota pezas industriais 
situando as necesarias, 

 CMCCT 
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 Debuxo Técnico I. 1º de bacharelato      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecu-
ción de cada estandar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos trans-
versais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

tas necesarias para a súa correcta 
definición dimensional e dispón-
doas de acordo coa norma. 

e dispondoas segundo 
a normativa 

 DT1.B3.2.4. Cota espazos arqui-
tectónicos sinxelos identificando 
as cotas necesarias para a súa 
correcta definición dimensional e 
dispóndoas de acordo coa norma. 

 Cota espazos arquitec-
tónicos situando as ne-
cesarias e dispondoas 
segundo a normativa 

 CMCCT 

 DT1.B3.2.5. Representa obxectos 
con ocos mediante cortes e sec-
cións, aplicando as normas bási-
cas correspondentes. 

 Representa vistas en 
corte ou sección, apli-
cando as normas bási-
cas. 

 CSIEE 

2º de bacharelato 

 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de conse-
cución de cada estándar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico      

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B1.1. Resolución de proble-
mas xeométricos. 

 B1.2. Proporcionalidade. 
Rectángulo áureo. Aplica-
cións. 

 B1.3. Construción de figuras 
planas equivalentes. 

 B1.4. Relación entre os 
ángulos e a circunferencia. 
Arco capaz.  

 B1.1. Resolver problemas de 
tanxencias mediante a aplica-
ción das propiedades do arco 
capaz, dos eixes e centros radi-
cais e/ou da transformación de 
circunferencias e rectas por in-
versión, indicando graficamente 
a construción auxiliar utilizada, 
os puntos de enlace e a relación 
entre os seus elementos. 

 DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeo-
métrica de obxectos industriais ou arqui-
tectónicos a partir da análise de plantas, 
alzados, perspectivas ou fotografías, 
sinalando os seus elementos básicos e 
determinando as principais relacións de 
proporcionalidade. 

 Identifica xeométrica-
mente obxectos indus-
triais e arquitectónicos 
a partir de representa-
cións gráficas. 

 CCL Educación para 
a convivencia  
Todas aquelas 
actitudes dirixi-
das ao interese 
por relacionarse 
con outras per-
soas e participar 
en actividades de 
grupo tomando 
conciencia do 

 Observación 
directa. 

 traballos do 
trimestre 

 Outros 
documentos 
gráficos ou 
textuais. 

 Proxectos 
persoais ou 

1.- Os contidos 
procedementais 
avaliaranse 
mediante a 
media aritmética 
de todos os 
exercicios de 
clase, tanto 
individuais como 
por grupo de 
traballo. 

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

 Determina lugares 
xeométricos usando os 
conceptos de potencia 

 CMCCT 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de conse-
cución de cada estándar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 B1.5. Aplicacións. 

 B1.6. Potencia dun punto 
respecto a unha circunferen-
cia. Determinación e propie-
dades do eixe radical e do 
centro radical. Aplicación á 
resolución de tanxencias. 

 B1.7. Inversión. Determina-
ción de figuras inversas. Apli-
cación á resolución de tan-
xencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou inversión. enriquecimiento 
que se produce 
coas achegas 
dos demais están 
estrechamente 
relacionadas coa 
Educación para a 
convivencia.  
En Educación 
Plástica e Visual 
propóñense 
actividades para 
realizar en grupo 
coas que se 
contribúe a 
desenvolver a 
propia disposi-
ción á solidarie-
dade, coopera-
ción e respecto 
ás opinións e 
formas expresi-
vas alleas; sendo 
un dos eixes 
metodológicos e 
organizativos do 
traballo no aula.  
. Educación do 
consumidor  
Nesta área 
ofrécense exce-
lentes oportuni-
dades para 
orientar aos 
alumnos sobre 
actividades que 
contribúen ao 
desenvolvemento 

grupais. 

 Observación 
directa do 
traballo diario. 

 Análisis e 
valoración de 
tarefas 
especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración 
cuantitativa do 
avance 
individual 
(calificacións). 

 Valoración 
cualitativa do 
avance 
individual 
(anotacións e 
puntualización
s). 

 Participación 
activa na clase 

 Orde, interés, 
colaboración 
cos compañei-
ros/as 

 

2.- Os contidos 
conceptuais 
avaliaranse 
mediante unha 
proba que se 
realizará ao final 
de cada avalia-
ción ou como 
media de varios 
exercicios con-
ceptuais. 
3.- Os contidos 
actitudinais 
avaliaranse 
mediante obser-
vación directa do 
alumno en clase: 
asistencia, com-
portamento, 
respostas e 
forma de traballo 
 
Os exercicios 
prácticos de-
berán entregarse 
na data proposta 
e en caso 
contrario cualifi-
carase coa 
puntuación de 
cero. Os devan-
ditos exercicios 
cualificaranse de 
0 a 10 puntos de 
acordo coa 
seguinte ponde-
ración: 
 

 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. 

 Transforma elementos 
planos usando a inver-
sión. 

 CAA 

 DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para 
a resolución de problemas xeométricos 
complexos, analizando as posibles solu-
cións e transformándoos por analoxía 
noutros problemas máis sinxelos. 

 Resolve problemas 
xeométricos usando 
difenentes procede-
mentos. 

 CSIEE 

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

 Resolve problemas de 
tanxencias aplicando 
as propiedades das 
potencias. 

 CMCCT 

 b 

 d 
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 B1.9. Trazado de curvas 
cónicas e técnicas. 

 B1.10. Curvas cónicas. Orixe, 
determinación e trazado da 
elipse, a parábola e a hipér-
bole. 

 B1.11. Curvas técnicas. 
Orixe, determinación e traza-
do das curvas cíclicas e en-
volventes.  

 B1.12. Resolución de proble-
mas de pertenza, tanxencia e 
incidencia. Aplicacións. 

 B1.2. Debuxar curvas cíclicas e 
cónicas e identificar os seus 
principais elementos, utilizando 
as súas propiedades fundamen-
tais para resolver problemas de 
pertenza, tanxencia ou inciden-
cia. 

 DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das 
curvas cónicas e as relacións métricas 
entre elementos, describe as súas pro-
piedades e identifica as súas aplica-
cións. 

   CCL 

 DT2.B1.2.2. Resolve problemas de 
pertenza, intersección e tanxencias entre 
liñas rectas e curvas cónicas, aplicando 
as súas propiedades, e xustifica o pro-
cedemento utilizado. 

 Resolve problemas de 
relacións entre rectas e 
curvas cónicas. 

 CAA 

 DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo 
de determinar os elementos que as defi-

 Traza curvas cónicas a 
partir de de diferentes 

 CSIEE 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de conse-
cución de cada estándar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 nen, tales como eixes, focos, directrices, 
tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu 
trazado por puntos ou por homoloxía 
respecto á circunferencia. 

datos de partida. da súa capacida-
de creativa e que 
poden levar a 
cabo no seu 
tempo libre. Así, 
por exemplo, o 
debuxo, a pintu-
ra, o gravado, 
etc., poden 
conectar cos 
intereses dos 
alumnos e des-
cubrirlles aplica-
cións descoñeci-
das ata o mo-
mento para eles.  
Nalgúns dos 
desenvolvemen-
tos complemen-
tarios propóñen-
se actividades 
relacionadas co 
aprovechamiento 
dos materiais e 
recursos de que 
dispoñen os 
alumnos, crean-
do os seus 
propios instru-
mentos e com-
partindo cos 
compañeiros os 
materiais de que 
dispoñen.  
 
. Educación non 
sexista  
Se fomenta no 

 
 
-Correcta resolu-
ción do exercicio              
50%      5 puntos 
-Limpeza e 
presentación                           
20%      2 puntos 
-Destreza e 
creatividade                            
30%     3 puntos 
 
Tanto nos traba-
llos como nas 
probas, teranse 
en conta os 
seguintes crite-
rios á hora de 
cualificar: 
Debuxo técnico: 
corrección, 
limpeza, preci-
sión, exactitude e 
claridade. 
 
En casos particu-
lares modificara-
se esta pondera-
ción segundo os 
requisitos esixi-
dos para a reali-
zación do exerci-
cio. 
 
 
 
Para alcanzar 
unha avaliación 

 b 

 d 
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 B1.8. Transformacións xeo-
métricas. Aplicacións.  

 B1.13. Homoloxía. Determi-
nación dos seus elementos. 
Trazado de figuras homólo-
gas. Aplicacións. 

 B1.14. Afinidade. Determina-
ción dos seus elementos. 
Trazado de figuras afíns. 
Construción da elipse afín a 
unha circunferencia.  

 B1.15. Trazado de figuras 
planas complexas utilizando 
escalas e construcións auxi-
liares axeitadas. 

 B1.3. Relacionar as transforma-
cións homolóxicas coas súas 
aplicacións á xeometría plana e 
aos sistemas de representación, 
valorando a rapidez e a exacti-
tude nos trazados que propor-
ciona a súa utilización. 

 DT2.B1.3.1. Comprende as característi-
cas das transformacións homolóxicas, 
identifica os seus invariantes xeométri-
cos e describe as súas aplicacións. 

 Comprende as trans-
formacións homolóxi-
cas e identifica as súas 
aplicacións. 

 CCL 

 DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a 
afinidade á resolución de problemas xe-
ométricos e á representación de formas 
planas. 

 Aplica a holoxía en 
resolución de proble-
mas xeométricos 

 CSIEE 

 DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bos-
quexo previo ou reproduce á escala 
conveniente figuras planas complexas, e 
indica graficamente a construción auxi-
liar utilizada. 

 Debuxa figuaras planas 
a escala a partir dun 
croquis. 

 CMCCT 

 Bloque 2. Sistemas de representación   

 b 

 d 

 e 

 g 
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 B2.1. Punto, recta e plano no 
sistema diédrico. 

 B2.2. Resolución de proble-
mas de pertenza, incidencia, 
paralelismo e perpendiculari-
dade. 

 B2.3. Determinación da 
verdadeira magnitude de 
segmentos e formas planas. 

 B2.4. Construción de figuras 

 B2.1. Valorar a importancia da 
elaboración de debuxos a man 
alzada para desenvolver a vi-
sión espacial, analizando a po-
sición relativa entre rectas, pla-
nos e superficies, identificando 
as súas relacións métricas para 
determinar o sistema de repre-
sentación axeitado e a estrate-
xia idónea que solucione os 
problemas de representación de 

 DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos 
ou principios xeométricos que condicio-
nan o paralelismo e a perpendicularida-
de entre rectas e planos, utilizando o 
sistema diédrico ou, de ser o caso, o 
sistema de planos cotados como ferra-
menta base para resolver problemas de 
pertenza, posición, mínimas distancias e 
verdadeira magnitude. 

 Comprende as rela-
cións de paralelismo e 
perpendicularidade en-
tre rectas e planos no 
sistema diédrico e no 
de planos cotados, re-
solvendo problemas de 
pertenza, posición, dis-
tancias. 

 CAA 

 DT2.B2.1.2. Representa figuras planas  Representa as prioxec-  CSIEE 
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Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de conse-
cución de cada estándar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

planas no sistema diédrico. 

 B2.5. Abatemento de planos. 
Determinación dos seus ele-
mentos. Aplicacións. 

 B2.6. Xiro dun corpo xeomé-
trico. Aplicacións. 

 B2.7. Cambios de plano. 
Determinación das novas 
proxeccións. Aplicacións. 

 B2.8. Afinidade entre proxec-
cións.  

  B2.9. Problema inverso ao 
abatemento. 

 B2.10. Corpos xeométricos 
no sistema diédrico. 

 B2.11. Representación de 
poliedros regulares. Posicións 
singulares. 

 B2.12. Determinación das 
súas seccións principais. 

 B2.13. Representación de 
prismas e pirámides. 

corpos ou espazos tridimensio-
nais. 

contidas en planos paralelos, perpendi-
culares ou oblicuos aos planos de pro-
xección, trazando as súas proxeccións 
diédricas. 

cións de figuras planas 
situadas sobre planos, 
no sistema diédrico 

alumnado o 
interese pola 
análise crítica 
daqueles conti-
dos que denotan 
discriminación 
sexual na lin-
guaxe a través 
da imaxe, así 
como dos este-
reotipos que de 
forma incons-
ciente reflicten 
nos seus traba-
llos, co fin de 
levar a cabo 
unha progresiva 
transformación 
de actitudes.  
Nas actividades 
de grupo faise 
necesario propi-
ciar o intercam-
bio de papeis 
entre alumnos e 
alumnas. Contri-
buirase así, 
desde a propia 
actividade do 
aula, a estable-
cer unhas rela-
cións máis 
xustas e equili-
bradas entre as 
perso-
as.Educación 
ambiental.  

positiva é 
necesario ter 
presentados 
como mínimo o 
80% dos 
traballos 
propostos ( e 
obter unha media 
igual ou superior 
a 5 puntos nos 
contidos 
procedimentais ), 
e ter superadas 
positivamente  as 
probas orais e 
escritas levadas 
a cabo  ( notas 
iguais ou 
superiores a 5 
puntos nos 
contidos 
conceptuais). 
 
En caso de non 
superar algún 
dos apartados, 
este deberá de 
ser recuperado, 
ou ben con 
novas probas ou 
repetindo os 
traballos que non 
acadaron un 5, e 
facendo aqueles 
traballos que non 
foron entregados. 
 

 DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira 
magnitude de segmentos, ángulos e fi-
guras planas utilizando xiros, abatemen-
tos ou cambios de plano en sistema dié-
drico e, de ser o caso, no sistema de 
planos cotados. 

 Utiliza os xiros, abati-
mentos e cambios de 
plano para determinar 
verdadeiras magnitu-
des, no sistema diédri-
co ou de planos cota-
dos 

 CAA 

 DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou 
cubo en calquera posición respecto aos 
planos coordenados, o resto dos polie-
dros regulares, prismas e pirámides en 
posicións favorables, coa axuda das sú-
as proxeccións diédricas, determinando 
partes vistas e ocultas. 

 Determina partes vistas 
e ocultas de poliedros 
regulares en sistema 
diédrico. 

 CSIE 

 b 

 d 
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 B2.14. Representación de 
cilindros, conos e esferas. 
Seccións planas. 

 B2.15. Determinación de 
seccións planas e elaboración 
de desenvolvementos. 

 B2.16. Interseccións. 

 B2.17. Xiros, abatementos ou 
cambios de plano para de-
terminar a verdadeira magni-
tude de elementos de pezas 
tridimensionais. 

 B2.2. Representar poliedros 
regulares, pirámides, prismas, 
cilindros e conos mediante as 
súas proxeccións ortográficas, 
analizando as posicións singula-
res respecto aos planos de pro-
xección, determinando as rela-
cións métricas entre os seus 
elementos, as seccións planas 
principais e a verdadeira magni-
tude ou desenvolvemento das 
superficies que os conforman. 

 DT2.B2.2.1. Representa cilindros e 
conos de revolución aplicando xiros ou 
cambios de plano para dispor as súas 
proxeccións diédricas en posición favo-
rable para resolver problemas de medi-
da. 

 Obten as proxeccións 
diédricas de cilindros e 
conos, usando os 
cambios de plano 

 CMCCT 

 CAA 

 DT2.B2.2.2. Determina a sección plana 
de corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, debu-
xando as súas proxeccións diédricas e 
obtendo a súa verdadeira magnitude. 

 Obtén as proxeccións 
diédricas e verdadeira 
magnitude de seccións 
planas sobre corpos 
tridimensionais. 

 CMCCT 



39 

 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de conse-
cución de cada estándar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre 
liñas rectas e corpos xeométricos coa 
axuda das súas proxeccións diédricas 
ou a súa perspectiva, indicando o traza-
do auxiliar utilizado para a determinación 
dos puntos de entrada e saída. 

 Acha interseccións 
entre rectas e corpos 
xeométricos, determi-
nando puntos de en-
trada e de saída. 

 CMCCT En Educación 
Plástica e Visual 
se fomenta nos 
alumnos pautas 
de actuación e 
comportamento 
dirixidas ao 
respecto ao 
medio ambiente. 
Tamén se pre-
tende que haxa 
unha comunica-
ción dos alumnos 
coa contorna a 
través da lin-
guaxe plástica.  
É importante 
dotar aos alum-
nos de pautas 
que lles permitan 
valorar as obras 
de arte en rela-
ción á contorna 
no que están, 
atendendo a 
criterios de 
harmonía, estéti-
cos, protección e 
conservación do 
medio, etc.  
. Educación 
multicultural  
As característi-
cas do área 
permiten o coñe-
cemento e a 

A aqueles alum-
nos suspensos 
nalgunha avalia-
ción, que mos-
tren unha actitu-
de 
positiva á recu-
peración poderá-
selles propoñer 
algún exercicio 
paralelo para 
recuperar a 
materia da/s 
avaliación/é 
pendente/s 
atendendo a 
exercicios de 
recuperación do 
tipo avaliación 
continua en 
canto a concep-
tos pendentes, e 
como comple-
mento ás probas 
orais e/ou escri-
tas que se plan-
texen  para dita 
recuperación. 

 

 DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies 
poliédricas, cilíndricas e cónicas, coa 
axuda das súas proxeccións diédricas, 
utilizando xiros, abatementos ou cam-
bios de plano para obter a verdadeira 
magnitude das arestas e caras que as 
conforman. 

 Obten o desenrolo en 
verdadeira magnitude 
de superficies poliédri-
cas a partir das pro-
xeccións diédricas 

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 
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 B2.18. Sistemas axonométri-
cos ortogonais. 

 B2.19. Posición do triedro 
fundamental.  

 B2.20. Relación entre o 
triángulo de trazas e os eixes 
do sistema. 

 B2.21. Determinación de 
coeficientes de redución. 

 B2.22. Tipoloxía das axono-
metrías ortogonais. Vantaxes 
e inconvenientes.  

 B2.23. Representación de 
figuras planas.  

 B2.24. Representación simpli-
ficada da circunferencia. 

 B2.25. Representación de 
corpos xeométricos e espa-
zos arquitectónicos. Seccións 
planas. Interseccións. 

 B2.3. Debuxar axonometrías de 
poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros e conos, dis-
pondo a súa posición en función 
da importancia relativa das ca-
ras que se desexen amosar 
e/ou da conveniencia dos traza-
dos necesarios, utilizando a 
axuda do abatemento de figuras 
planas situadas nos planos co-
ordenados, calculando os coefi-
cientes de redución e determi-
nando as seccións planas prin-
cipais. 

 DT2.B2.3.1. Comprende os fundamen-
tos da axonometría ortogonal, clasifi-
cando a súa tipoloxía en función da 
orientación do triedro fundamental, 
determinando o triángulo de trazas e 
calculando os coeficientes de redu-
ción. 

Determina o triángulo 
de trazas e coeficien-
tes de reducción na 
axonometría ortogo-
nal. 

 CMCCT 

 DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de 
corpos ou espazos definidos polas súas 
vistas principais, dispondo a súa posi-
ción en función da importancia relativa 
das caras que se desexen amosar e/ou 
da conveniencia dos trazados necesa-
rios. 

 A partir das suas 
vistas, debuxa axono-
metrías de corpos e 
espazos . 

 CCEC 

 DT2.B2.3.3. Determina a sección plana 
de corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
debuxando isometrías ou perspectivas 
cabaleiras. 

 Debuxa perspectivas 
isométricas e cabalei-
ras de corpos, espazos 
tridimensionais e sec-
cións planas. 

 CMCCT 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de conse-
cución de cada estándar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 Bloque 3. Documentación gráfica de proxectos   apreciación das 
manifestacións 
artísticas, tanto 
actuais como 
doutro tempo, 
doutras culturas 
distintas da nosa, 
tratando de que 
os alumnos 
saiban respecta-
las e valoralas. 

 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B3.1. Elaboración de bosque-
xos, esbozos e planos. 

 B3.2. Proceso de deseño ou 
fabricación: perspectiva histó-
rica e situación actual. 

 B3.3. Proxecto: tipos e ele-
mentos. 

 B3.4. Planificación de proxec-
tos.  

 B3.5. Identificación das fases 
dun proxecto. Programación 
de tarefas. 

 B3.6. Elaboración das primei-
ras ideas.  

 B3.7. Tipos de planos: de 
situación, de conxunto, de 
montaxe, de instalación, de 
detalle, de fabricación ou de 
construción. 

 B3.8. Presentación de pro-
xectos. 

 B3.9. Elaboración da docu-
mentación gráfica dun pro-
xecto gráfico, industrial ou 
arquitectónico sinxelo. 

 B3.10. Debuxo de bosquexos 
a man alzada e esquemas. 

 B3.11. Elaboración de debu-
xos cotados. 

 B3.12. Elaboración de esbo-
zos de pezas e conxuntos. 

 B3.1. Elaborar bosquexos, 
esbozos e planos necesarios 
para a definición dun proxecto 
sinxelo relacionado co deseño 
industrial ou arquitectónico, va-
lorar a exactitude, a rapidez e a 
limpeza que proporciona a utili-
zación de aplicacións informáti-
cas, planificar de maneira con-
xunta o seu desenvolvemento, 
revisar o avance dos traballos e 
asumir as tarefas encomenda-
das con responsabilidade. 

 DT2.B3.1.1. Elabora e participa activa-
mente en proxectos cooperativos de 
construción xeométrica, aplicando estra-
texias propias adecuadas á linguaxe do 
debuxo técnico.  

 Participa activamente 
na elaboración de pro-
xectos cooperativos de 
construcción xeométri-
ca. 

 CSC 

 DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas 
de obxectos industriais ou arquitectóni-
cos, a partir dos planos técnicos que os 
definen. 

 Interpreta correctamen-
te planos técnicos 

 CMCCT 

 DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man 
alzada e esbozos cotados para posibili-
tar a comunicación técnica con outras 
persoas. 

 Debuxa a man alzada 
croquis cotados. 

 CCEC 

 DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de con-
xuntos e/ou pezas industriais ou obxec-
tos arquitectónicos, dispondo as vistas, 
os cortes e/ou as seccións necesarias, 
tomando medidas directamente da reali-
dade ou de perspectivas a escala, elabo-
rando bosquexos a man alzada para a 
elaboración de debuxos cotados e pla-
nos de montaxe, instalación, detalle ou 
fabricación, de acordo coa normativa de 
aplicación.  

 Fai debuxos de con-
xuntos e/ou de elemen-
tos industriais e arqui-
tectónicos, coutando, 
seccionando, facendo 
perspectivas e dispon-
do correctamente as 
vistas 

 CCEC 

 b  B3.13. Posibilidades das 
tecnoloxías da información e 

 B3.2. Presentar de xeito indivi-
dual e colectivo os bosquexos, 

 DT2.B3.2.1. Comprende as posibilidades 
das aplicacións informáticas relaciona-

 Comprende e valora as 
posibilidades das apli-

 CD 
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 Debuxo Técnico II. 2º de bacharelato      

Obxec-
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de conse-
cución de cada estándar 

Compe-
tencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l 

da comunicación aplicadas ao 
deseño, á edición, ao arqui-
vamento e á presentación de 
proxectos. 

 B3.14. Debuxo vectorial 2D. 
Debuxo e edición de entida-
des. Creación de bloques. 
Visibilidade de capas. 

 B3.15. Debuxo vectorial 3D. 
Inserción e edición de sólidos. 
Galerías e bibliotecas de mo-
delos. Incorporación de textu-
ras.  

 B3.16. Selección do enca-
dramento, a iluminación e o 
punto de vista. 

 B3.17. Resolución de exerci-
cios de debuxo técnico utili-
zando recursos informáticos. 

os esbozos e os planos necesa-
rios para a definición dun pro-
xecto sinxelo relacionado co 
deseño industrial ou arquitectó-
nico, valorar a exactitude, a ra-
pidez e a limpeza que propor-
ciona a utilización de aplica-
cións informáticas, planificar de 
maneira conxunta o seu desen-
volvemento, revisar o avance 
dos traballos e asumir as tare-
fas encomendadas con respon-
sabilidade. 

das co debuxo técnico, e valora a exacti-
tude, a rapidez e a limpeza que propor-
ciona a súa utilización. 

cacións informáticas 
relacionadas co debu-
xo 

 DT2.B3.2.2. Representa obxectos indus-
triais ou arquitectónicos coa axuda de 
programas de debuxo vectorial 2D, cre-
ando entidades, importando bloques de 
bibliotecas, editando obxectos e dispon-
do a información relacionada en capas 
diferenciadas pola súa utilidade. 

 Manexa programas de 
debuxo vectorial 2D 
para representar ob-
xectos industriais ou 
arquitectónicos 

 CD 

 DT2.B3.2.3. Representa obxectos indus-
triais ou arquitectónicos utilizando pro-
gramas de creación de modelos en 3D, 
inserindo sólidos elementais, manipu-
lándoos ata obter a forma buscada, im-
portando modelos ou obxectos de gale-
rías ou bibliotecas, incorporando textu-
ras, seleccionando o encadramento, a 
iluminación e o punto de vista adecuado 
ao propósito buscado. 

 Representa obxectos 
industriais e arquitec-
tónicos en 3D, usando 
aplicacións informáti-
cas. 

 CD 

 DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de 
debuxo técnico utilizando recursos gráfi-
cos e informáticos, de xeito que estes 
sexan claros e limpos, e que respondan 
ao obxectivo para os que se realizaron. 

 Presenta os traballos 
usando os recursos 
gráficos ou informáti-
cos de xeito claro, or-
denado e limpo. 

 CD 
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7.- Metodoloxía didáctica.  
 

Como sinala o Currículo oficial do área, o principal obxectivo do ensino da Educación Plástica, Visual e Audiovisual é que os alumnos e alumnas adquiran 
a capacidade de apreciar na súa contorna visual, tanto na natureza como na creación humana, os valores propios das artes visuales e saber expresar os 
seus sentimentos, ideas e vivencias por medio da linguaxe visual e plástico. Para cumprir este obxectivo fundamental, óptase por articular os contidos 
atendendo aos seguintes criterios:  
 
Criterio de dificultade: Organizando os contidos de modo que se comece polos de carácter máis concreto e, por ter carácter básico, preparen para 
entender os máis abstractos e esixan unha maior capacidade de comprensión espacial.  
Criterio de interese: Debe conectar cos intereses e necesidades dos alumnos, proporcionándolles de forma clara e atractiva a finalidade e utilidade das 
aprendizaxes.  
Criterio de organización cíclica: Os temas máis complexos estúdanse en varios cursos seguindo unha graduación no nivel de dif icultade de forma que nos 
cursos máis baixos trátanse en forma de iniciación e chégase a unha especialización nos últimos cursos desta etapa.  
Criterio de operatividade: Queda reflectido en torno á clásica formulación do «saber ver», «saber interpretar» e «saber facer» e segue estes pasos:  
Saber ver:  
a. Pon aos alumnos en contacto con obras xa realizadas para que observen as peculiaridades que as categorizan nun determinado campo da expresión 
plástica.  
b. Preséntase a teoría correspondente a cada un dos campos da expresión visual e plástica e se formaliza esa teoría en conceptos de validez 
permanente.  
c. Aplícanse os coñecementos adquiridos na observación de novas obras que teñen carácter ejemplificador.  
Saber interpretar:  
a. Leva aos alumnos a recoñecer os trazos que fan que unha obra teña claridade estética ou rigor e exactitude no seu trazado.  
b. Conduce a coñecer o diferente valor expresivo daqueles elementos segundo sexan utilizados.  
c. Pon en disposición de valorar unha obra pola análise de cada un dos seus elementos e pola consideración do conxunto.  
Saber facer:  
a. Proporciona as técnicas adecuadas para cada forma de linguaxe plástica.  
b. Axuda á selección das técnicas que mellor se acomoden a cada necesidade de expresión, fomentando a investigación e a creatividade.  
c. Conduce ao uso das técnicas con rigor, exactitude e precisión exixibles en cada momento da aprendizaxe.  

 
A secuencia didáctica de cada un dos temas é uniforme e consta dos seguintes elementos:  
 
1. Presentación do tema e experiencias previas. A partir dunha imaxe inicial suscítase o tema no seu contexto deixando abofé o interese do seu estudo. 
As experiencias previas sitúan ao alumno ante unha serie de fenómenos visuales e plásticos da súa contorna aos que ten que dar unha resposta que 
proceda das súas propias intuicións ou de coñecementos adquiridos anteriormente. Estas respostas ou os interrogantes que queden abertos constitúen 
unha preorganización para o estudo do tema. Así, por exemplo, no tema das formas tratarase de identificar estrelas iguais nun ceo nocturno, ou definir a 
posición das lúas, e indagar sobre a percepción de formas.  

 
2. Exposición dos conceptos. De acordo co carácter integrador que se quixo dar á articulación dos contidos, é preciso sinalar como a obra de arte está 
presente na exposición de conceptos. A obra clásica e dunha forma moi especial as mostras da arte contemporánea, menos familiares para os alumnos e 
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alumnas, preséntanse polo seu valor ejemplificador e como obxecto de estudo.  
Na exposición dos conceptos adóptase unha liña clara e sistemática. O tópico é definido e explicado acudindo a sinxelas experiencias que levan á 
comprensión e integración do concepto nos propios coñecementos. Por exemplo, no tema do gravado, un sinxelo traballo en linóleo levará aos alumnos a 
coñecer como é o proceso de gravado e estampación, e no tema da cor, os alumnos e alumnas aprenderán en que consiste a ordenación das cores 
construíndo personalmente círculos cromáticos.  
No desenvolvemento do tema o alumno poderá chegar aos conceptos por dous camiños: un, o da exposición discursiva da teoría, e outro o que 
corresponde á observación das imaxes e o comentario que cada unha delas suscita.  
Tanto nos temas que tratan de conceptos que pertencen ao debuxo técnico como nos que tratan de formas expresivas, proporciónanse 
desenvolvementos procedimentales cuxa aplicación en traballos de características semellantes permite unha sólida aprendizaxe. Ao longo do 
desenvolvemento de cada tema suxírense suficientes pautas para a ejercitación do exposto e para a creación de imaxes novas.  
 
3. Aplicacións e análises de obras. Como pechadura do modelo didáctico estúdanse aplicacións do concepto estudado en diferentes obras creativas. Así, 
no tema referido a trazados geométricos analízanse obras plásticas, de arquitectura, pintura e artes decorativas, nas que están presentes ese tipo de 
trazados, ou se analizan obras de grandes artistas nas que a xeometría é protagonista. Con estas consideracións ábrese o tema cara a unha dimensión 
da súa «utilidade». 
 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

- Modelo discursivo/expositivo 
-  Modelo experiencial. 
-  Traballo por tarefas. 
- Traballo por proxectos. 

-  Actividade e experimentación. 
- Participación. 
-  Personalización. 
-  Significatividade. 
-  Funcionalidade. 

- Tarefas individuais. 
- Agrupamento flexible. 
-  Pequeno grupo. 

 

 

8.- Materiais e recursos didácticos 
 

-Instrumental de debuxo propio do aula  
-Retroproxector  
-Proxector de diapositivas  
-Ordenador e periféricos  
-Páxinas web relacionadas 
-Canón de vídeo  
-Tórculo  
-Cámara de fotos dixital 
-Material de debuxo: pinturas, lápices, ceras, linóleo, figuras xeométricas tridimensionais… 
- 1º e 3º ESO :  Cadernos de prácticas da editorial Santillana 
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9.- Procedemento de avaliación continua. 

A avaliación enfócase como un medio para mellorar o progreso do alumno (formativo). Na materia de educación plástica, visual  e audiovisual a avaliación 
é continua e diríxese a todo o proceso de aprendizaxe. 
A avaliación é integral, pois se valoran non só os conceptos adquiridos senón tamén o progreso das habilidades e destrezas, así como as actitudes. 
O seguimento dos exercicios que realiza o alumno/a supón, xunto coas probas orais e/ou escritas, o núcleo central da avaliación. 
Comenzarase cunha avaliación inicial co obxecto de obter información sobre a situación de partida de cada alumno e adecualo ás súas posibilidades. 
Observarase: 
. A capacidade de comprensión e aplicación dos conceptos, a creatividade e a expresión. 
. A utilización correcta dos útiles de debuxo. 
. Análise do proceso seguido na realización dos traballos para conseguir o resultado. 
. A exactitude, orde e limpeza dos exercicios. 
. Os hábitos de traballo analizando a realización total ou parcial das láminas. 
. Capacidade de buscar información nos libros, revistas, Internet... 
. A súa actitude en clase e interese e participación activa  nas actividades.  

Instrumentos de avaliación 

 probas orais e escritas,  valorándose a producción do alumnado:  
-láminas 
 -exercicios, 
- traballos  nos  cadernos  de prácticas,  
-traballos individuais 
-traballos en grupo. 
 

 Criterios de avaliación 
 
  -A nota da avaliación será a media entre a nota media dos traballos e  a nota media dos exames, coas seguintes consideracións: 

- Para aprobar a parte práctica, a  nota media  dos traballos  terá que ser igual ou superior a 5 e  ter entregados, como mínimo,  o 80% 

dos  traballos ( os traballos non entregados terán unha nota de 0 ) 

- Para aprobar a parte teórica  hai que ter superados os exames cunha nota media igual ou superior a  5. 

- A nota media de aprobado acádase tendo superados, cunha media igual ou superior a  5  tanto a parte de exames como a parte de traballos. En 

caso contrario, a parte non superada deberá ser recuperada, ou ben entregando os traballos non aprobados ou recuperando os exámenes sus-

pensos. 

 
Se os/as alumnos/as non acadan o aprobado ao longo do curso, ao final do mesmo  poderán presentarse ás probas de xuño,  setembro, ou  pendentes ( 
abril-maio do curso seguinte ), que consistirán  nun exame que abarcará  os contidos mínimos abordados ao longo do curso de cada unha das unidades 
didácticas desenvolvidas na programación, ademais de presentar os traballos desenvolvidos ao longo dos tres trimestres, pendentes de presentar, ou 
aqueles que lles indique o profesor. Para superar a materia o alumno deberá ter como mínimo un 5 no exame  e outro 5 na media dos traballos desenvol-
vidos ao longo dos trimestres. A nota global será a media entre a nota do  exame e a nota media dos traballos. 

 



45 

10.- Procedemento de avaliación extraordinaria (ESO e BAC) 
 

Para aqueles alumnos que perdan a avaliación continua, ao final de curso, segundo establece a lei, poderán presentarse a unha proba extraordinaria  que 
consistirá nun exame que abarcará  os contidos mínimos abordados ao longo do curso de cada unha das unidades didácticas desenvolvidas na progra-
mación, ademais de presentar os exercicios desenvolvidos ao longo dos tres trimestres.  
Para superar a materia o alumno deberá ter como mínimo un 5 no exame  e outro 5 na media dos traballos  desenvolvidos ao longo dos trimestres. A nota 
global será a media entre a nota do  exame e a nota media dos traballos. 
  

 
11.- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 
 

  0 1 2 3 4 

1.Deseño distintas actividades de aprendizaxe para o logro de cada un 
dos obxectivos.           
2. Motivo aos meus alumnos/as comunicándolles os obxectivos que quero 
conseguir e a finalidade das actividades, partindo dos seus coñecementos 

previos, relacionando os contidos con situacións reais, informándolles da 
utilidade e creando expectativas.           

3. Emprego metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha 
actitude positiva do alumno/a e que teñan en conta os intereses.           

4. Propoño actividades que favorecen a aprendizaxe autónoma 
(procura de información, traballos, investigacións?).           

5. Cando comezamos unha unidade ou tema novo, os alumnos/as 
coñecen: os obxectivos e competencias que se queren desenvolver, 
as diferentes actividades a realizar, como se lles avaliará...           

6. As actividades que propoño están relacionadas con situacións da 
vida real.           

7. En función das características de cada alumno/a, suscito tarefas 
e logros diferentes.           

8. Propoño metodoloxías diversas           

9. Emprego recursos e materiais variados: material manipulativo, gráfico 
audiovisual, material impreso?           

DIVERSIDADE 0 1 2 3 4 
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Qué fago para coñecer a composición da clase ?           

-Pasar unha proba ao comezo do curso escolar.           

-Ler os informes anteriores.           

-Ver os resultados da avaliación.           

-Facilítama o Xefe ou a Xefa de Estudos.           

-Facilítanma nas reunións de grupo.           

Teño en conta a diversidade á hora de organizar a clase, grupos, etc…           

A miña programación ten en conta a diversidade ?           

Dóulle a cada alumno a explicación que precisa           

-No grupo grande           

-No grupo pequeno           

-De forma individual           

Plantexo exercicios de fdiferente nivel en cada examen ?           
 

ACTIVIDADE NA AULA 0 1 2 3 4 

Os alumnos e alumnas traballan do seguinte xeito na aula           

- De forma individual.           

- Por parellas.           

- En grupos reducidos.           

- En grupos grandes.           

Os exercicios que propoño son do seguinte tipo           

- Pechados, dirixidos, do libro, etc.           

- Abertos, procedimentales, diversos, proxectos, etc.           

- Facilitan o traballo cooperativo.           

Na metodoloxía que aplico:           

Utilizo ferramentas TIC.           

- Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma.           

- Baséome nas explicacións teóricas e no libro.           

Cómo paso as horas lectivas           

Conseguindo silencio.           
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- Impartiendo teoría e explicacións.           

- Respondendo a preguntas, fomentando a participación, desenvolvendo           

prácticas, etc.           

- Observando           

- Corrixindo aos alumnos e alumnas de xeito individual.           

 
 

AVALIACIÓN 0 1 2 3 4 

Antes de empezar unha nova unidade explícolles aos alumnos qué e 
en base a qué se avaliará           

Utilizo diferentes tipos de probas           

 -Exames escritos           

- Exames orais.           

- Traballo individual.           

- Traballo en equipo           

Unha vez rematada a unidade, avalío os recursos, e as actividades 
empregadas no proceso de aprendizaxe           

Entre as avaliacións programo un ou varios plans de recuperación 
dependendo dos resultados obtidos polos alumnos           

Na avaliación teño en conta as diferentes competencias           
 
 
12.- Organización das actividades de seguimento, recuperación  e avaliación das materias pendentes (ESO e BAC). 
 
Ao principio do curso, o xefe do departamento fará unha proposta de traballos acorde cos contidos mínimos da materia para a súa presentación, previa ao 
exame de recuperación, por parte dos alumnos/as pendentes.  O exame de recuperación tratará dos contidos mínimos da programación e levarase a ca-
bo nas datas que marque a dirección do centro.  
 
Para superar a materia o alumno deberá ter como mínimo un 5 no exame  e outro 5 na media dos traballos  propostos. A nota global será a media entre a 
nota do  exame e a nota media dos traballos. Dado que non existe unha hora específica no horario do profesorado para a atención de pendentes,  atende-
rase aos alumnos con dúbidas naquelas horas nas que o profesor se atope dispoñible. 
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13.- Organización dos procedementos  

 

A metodoloxía da materia baséase na aprendizaxe por competencias, recorrendo a estratexias interactivas e á aprendizaxe cooperativa. Eixos da metodo-

loxía:  

1-Coñecemento dos contidos teóricos correspondentes ao currículo oficial da materia: Presentacións teóricas de cada tema. Utilización do proxector da 

aula, e do encerado, así como aportación  puntual de apuntes por parte do profesor . Os alumnos contan coa presentación de cada tema no libro de con-

sulta recomendado. Completaranse os contidos teóricos con visitas a aplicacións da web    

 

2.- Realización práctica das láminas  seleccionadas polo profesor correspondentes a cada un dos bloques temáticos. Realización individual ou cooperati-

va de Proxectos . Utilización das TIC  ( traballo na aula de informática e acceso a recursos virtuais ). Presentación oral de traballos. Logo de cada exposi-

ción teórica de cada tema,  o alumnado disporá de tempo na clase para a resolución dos exercicios propostos. 

 

3- Seguimento e avaliación: Avaliación das láminas e proxectos realizados polo alumnado:  Valórase o proceso de realización, a presentación  e o resul-

tado final. Téñense en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. Traballos de recuperación de avaliacións non aproba-

das.  

4.- Exames periódicos sobre a parte teórica exposta. A estes exames de recuperación deberán presentarse aqueles alumnos/as que non acaden o 5 nal-

gunha das probas. A nota será a media entre a do examen  e a da recuperación ( se a nota obtida na recuperación e igual ou superior a 5, e a media é 

inferior a 5, a nota que terá o alumno/a nese apartado, será un 5 ). Existe a posibilidade paraa o alumnado de presentarse aos exames de recuperación 

para subir nota, sendo a nota que obterán nese apartado, a media entre ámbalasduas ( en caso de que a media sexa inferior a 5, a nota que obterá o 

alumno/a será un 5 ). 

 

5.- A nota da avaliación será a media entre a nota media dos traballos e a nota media dos exames, coas seguintes consideracións: 

- Hai que ter como mínimo entregados o 80% dos  traballos, e de media neles un 5. Os traballos non presentados terán unha nota de 0. 

- Hai que ter superados os exames cun 5 ou máis. 

- A nota media de aprobado acádase tendo superados cun 5 de media tanto a parte de exames como a parte de traballos. En caso contrario, a parte non 

superada deberá ser recuperada. 

 
14.- Avaliación inicial. 
 
A avaliación inicial é condición indispensable para a posterior toma de decisións sobre medidas de atención. É necesario saber o que o alumno/a é capaz 
ou non de facer, en termos de aprendizaxe, pero tamén en que condicións e contexto pode desenvolver ou non as devanditas capacidades. Todo iso con 
independencia do programa de apoios de antemán previsto para os alumnos de necesidades educativas especiais con informe psicopedagóxico. 
 
Na área de educación plástica e visual procederase a unha exploración do nivel de entrada do alumnado, a partir do desposto no Proxecto Curricular de 
Educación Plástica e Visual, levando a cabo cuestionarios de avaliación inicial, probas de nivel, manexo de instrumental, etc. Esta actividade desenrolara-
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se ao principio do curso e en horas de clase da propia área. En caso necesario procederase a un repaso e reforzo con exercicios individuais e/ou colecti-
vos sobre aqueles aspectos que   non sexan acordes co nivel previsto  no currículo. 

 
 

15.- Medidas de atención á diversidade. 
 

A metodoloxía e as estratexias didácticas concretas que se van aplicar na aula   contemplan a diversidade dos alumnos e alumnas. Devanditas 
estratexias afectan fundamentalmente ao ensino dos conceptos e á aplicación dos mesmos, tendo en conta os diferentes niveis de dificultade na proposta 
de actividades.  
 
En canto ao ensino de conceptos, realízase a partir de explicacións sinxelas por pasos na pizarra, e de  imaxes concretas. Permite respectar as 
diferenzas individuais por medio da elección do proceso didáctico que mellor se acomode a cada alumno. 
  
En canto ás formas de expresión realizadas a través das propostas de actividades, trátase de estimular a imaxinación, a creatividade e o goce estético, 
que fagan natural a comunicación.  
 
En xeral  tense en conta o punto de partida de cada alumno ou alumna, as súas dificultades específicas e as súas necesidades de comunicación, así 
como as súas capacidades de manexo dos materiais utilizados  
 
A combinación do material esencial, é dicir, o libro base, as explicacións teorico-prácticas do profesor, xunto con diversos materiais de reforzo e 
ampliación, permite atender á diversidad en función dos obxectivos previstos.  
 
A materia de educación plástica e visual está organizada de xeito que o proceso de ensino aprendizaxe se adapte ás características particulares de cada 
alumno/a mediante:  
 
.- En cada Unidade Didáctica planifícanse exercicios de diverso grao de dificultade e destreza, para que poidan irse abordando segundo os progresos de 
cada alumno/a, e fomentar así un traballo significativo. Son actividades que respectando as pautas dadas polo profesor, supoñen a busca de solucións 
persoais por parte de cada alumno/a, respondendo aos seus gustos e posibilidades.  
 
.- Se se observa algún tipo de conflito motriz ou de ubicación espacial, consultarase co Equipo de Orientación para que este dea as pautas de traballo 
máis convenientes, e poder realizar as oportunas modificacións temporais, de dificultade, de técnica… que o alumno precisase, para que non resulte pre-
xudicado .  
 
.- Cando un alumno especialmente motivado ou hábil, precise un ritmo máis áxil de traballo, seranlle proposta actividades que poidan plantarlle novos 
retos e o estimulen para seguir avanzando, sendo pois fundamental o planeamento de actividades variadas que motiven e desperten a curiosidade por 
coñecer diferentes aspectos no campo da educación plástica, visual ou audiovisual. 
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16.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso. 
 

. Educación en valores  
 
Todas aquelas actitudes dirixidas ao interese por relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo tomando conciencia do enriqueci-
miento que se produce coas achegas dos demais están estrechamente relacionadas coa Educación para a convivencia.  
En Educación Plástica e Visual propóñense actividades para realizar en grupo coas que se contribúe a desenvolver a propia disposición á solidariedade, 
cooperación e respecto ás opinións e formas expresivas alleas; sendo un dos eixes metodológicos e organizativos do traballo no aula.  Así os traballos 
sobre violencia de xénero, educación viaria acoso escolar etc. , desde os que se fomenta unha actitude de rexeitamento ante mensaxes que denoten 
unha discriminación sexual, racial, social, etc. ( educación moral e cívica, educación non sexista, educación do consumidor…) 
 
. Tratamento das TIC 
 
O Departamento de Debuxo proponlle aos alumnos actividades que fomentan o emprego das tecnoloxías, promovendo a análise de materiais impresos e 
audiovisuais integrando e relacionando os recursos verbais e plástico- visuais ou audiovisuais. Os programas de deseño ou retoque fotográfico libres, 
tales como o GIMP2 ou o InKscape, Movie Maker, estarán  instalados nos ordenadores da aula de informática, e neles realízanse algunhas das activida-
des propostas. Asemade, os múltiples recursos que Internet ofrece, serán tamén materiais para o noso traballo na aula. 
 
. Educación do consumidor  
Nesta área ofrécense excelentes oportunidades para orientar aos alumnos sobre actividades que contribúen ao desenvolvemento da súa capacidade 
creativa e que poden levar a cabo no seu tempo libre. Así, por exemplo, o debuxo, a pintura, o gravado, etc., poden conectar cos intereses dos alumnos e 
descubrirlles aplicacións descoñecidas ata o momento para eles.  
Nalgúns dos desenvolvementos complementarios propóñense actividades relacionadas co aprovechamiento dos materiais e recursos de que dispoñen os 
alumnos, creando os seus propios instrumentos e compartindo cos compañeiros os materiais de que dispoñen.  
 
. Educación non sexista  
Se fomenta no alumnado o interese pola análise crítica daqueles contidos que denotan discriminación sexual na linguaxe a través da imaxe, así como dos 
estereotipos que de forma inconsciente reflicten nos seus traballos, co fin de levar a cabo unha progresiva transformación de actitudes.  
Nas actividades de grupo faise necesario propiciar o intercambio de papeis entre alumnos e alumnas. Contribuirase así, desde a propia actividade do 
aula, a establecer unhas relacións máis xustas e equilibradas entre as persoas.Educación ambiental.  
En Educación Plástica e Visual se fomenta nos alumnos pautas de actuación e comportamento dirixidas ao respecto ao medio ambiente. Tamén se pre-
tende que haxa unha comunicación dos alumnos coa contorna a través da linguaxe plástica.  
É importante dotar aos alumnos de pautas que lles permitan valorar as obras de arte en relación á contorna no que están, atendendo a criterios de har-
monía, estéticos, protección e conservación do medio, etc.  
 
. Educación multicultural  
As características do área permiten o coñecemento e a apreciación das manifestacións artísticas, tanto actuais como doutro tempo, doutras culturas dis-
tintas da nosa, tratando de que os alumnos saiban respectalas e valoralas. 
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. Comprensión lectora. 

 

O Departamento de Debuxo proponlle aos alumnos actividades que fomentan a lectura, e teñen ao libro como obxecto de reflexión e suxeito de experi-

mentación. Inclúe nos seus traballos a expresión oral e escrita. A prensa diaria e os magazines ou suplementos dominicais, cando o seu contido é de 

interese, son empregados como material de traballo desde os que xorde, logo de lectura e análise, un novo planeamento artístico. Así os traballos reali-

zados para tal fin, fan xurdir as exposicións dedicadas ás Letras Galegas ou ao 23 de abril día do Libro. Por outra parte, fomentamos a ampliación do 

vocabulario específico do feito técnico e artístico, integrándoo con outra linguaxes, o que colabora nunha mellor transmisión de emocións ideas e senti-

mentos tanto na linguaxe plástica como verbal ou escrita. 

 

17.- Actividades complementarias e extraescolares. 

 

Informarase e animarase aos alumnos na participación das convocatorias de concursos  promovidas por institucións públicas ou privadas e cuxo fin sexa 
a elaboración de traballos plásticos e audiovisuais. 
Promoveranse actividades consistentes no visionado de películas ou na asistencia a algunha representación teatral co fin de reforzar os contidos teóricos 
da materia. 
Asistirase a exposicións ( que poderán ser virtuais ) relacionadas co ámbito educativo da educación plástica e visual. 
Participarase activamente no concurso da semana da natureza, organizado polo Concello do Barco, e no concurso escolar da ONCE. 

 

18.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en relación cos resultados académicos e pro-

cesos de mellora. 

A avaliación da programacíón ten tres etapas diferenciadas: 

1.-  Comprobación de que a planificación se fixo correctamente e concretáronse as unidades con todos os elementos curriculares  incluídos. 
2.-  Analise da adecuación da programación didáctica ao contexto específico do grupo-clase. A partir de devandita análise estableceranse as medidas de 
mellora que se consideren oportunas. As opinións do alumnado a través das suas autoavaliacións ou as postas en común son tamén unha referencia 
importante para unha valoración máis participativa e compartida do proceso de ensino e aprendizaxe. 
c.Trala aplicación total da programación, completarase cos resultados das avaliacións interna e externa do alumnado.  
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DA 
REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

0 1 2 3 4 

Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares de aprendi-
zaxe           
Asociáronse os estándares de aprendizaxe avaliables, ós instrumentos de 
avaliación e indicadores de logro.           
Deseñouse a avaliación inicial e definíronse as consecuencias dos seus 
resultados           
Medidas de atención á diversidade : Contempláronse as medidas específi-
cas de intervención educativa propostas para os alumnos con necesidade 
específica de apoio educativo.           
Medidas de atención á diversidade: Realizouse adaptación curricular signi-
ficativa  aos alumnos que a tivesen autorizada           
Definíronse e avaliaronse os programas de apoio, reforzo, recuperación e 
ampliación ao alumnado vinculado aos estándares de aprendizaxe. 

          
Consideraronse medidas para incorporar as TIC aos procesos de ensino e 
aprendizaxe           
Hai unha vinculación das unidades de programación con situacións reais, 
significativas, funcionales e motivantes para o alumnado            
Identifícase en cada instrumento de avaliación a súa vinculación cos están-
dares de aprendizaxe           
Relaciónanse procedementos e instrumentos de avaliación variados 

          
Información ás familias e ao alumnado dos CE-estándares de aprendizaxe, 
procedementos e instrumentos de avaliación, criterios de cualificación e 
estándares imprescindibles           
Realizouse unha análise técnica-normativo dos recursos didácticos, incluí-
dos os materiais curriculares e libros de texto para o alumnado 

          
Coordinación entre o equipo didáctico           
Coordinación do profesorado a nivel vertical: outros cursos e etapas 

          
Tratamento preciso dos temas transversales nas diferentes unidades de 
programación.           
Actividades extraescolares e complementarias           
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Inadecuado  
0 

Escasa ou nula constancia. Non se alcanzan os mínimos aceptables e nece-
sita unha mellora substancial 

Insuficiente  1 Omítense elementos fundamentais do indicador establecido 

Básico  2 Evidénciase cumprimento suficiente do indicador establecido 

Competente  
3 

Evidéncianse prácticas sólidas. Competencia e dominio técnico no indicador 
establecido 

Excelente  
4 

Evidéncianse prácticas excepcionais e ejemplarizantes, modelos de referen-
cia de boas prácticas.  

 

ANEXO 1 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

a)Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus de-reitos no respecto ás demais persoas, practicar a tole-
rancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha reali-
zación eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportu-nidades entre eles. Rexeitar a discriminación das per-
soas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan dis-
criminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personali-dade e nas súas relacións coas demais persoas, así 
como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacifi-camente os conflitos.  
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Ad-
quirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comu-nicación.  
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos 
para identificar os proble-mas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participa-ción, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capaci-
dade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes com-
plexas, e iniciarse no coñe-cemento, na lectura e no estudo da literatura.  
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artísti-
co e cultural. Coñe-cer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á socie-dade galega, ou a outras culturas do 
mundo.  
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñe-cer mulle-
res e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á socie-dade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coida-
do e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desen-volvemento persoal e social. Co-
ñecer e valorar a dimensión humana da sexua-lidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais rela-cionados 
coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambien-te, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e re-
presentación.  
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conserva-
ción e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes 
de interese e respecto cara ao exercicio des-te dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, 
e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con ou-
tras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

ANEXO 2 

OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos 
valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos hu-manos, que fomente a corres-
ponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito 
crítico. Ser quen de pre-ver e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualda-
des e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 
persoas por calquera condición ou circunstan-cia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesa-rias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e 
como medio de desenvol-vemento persoal.  
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e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da 
súa evolución. Partici-par de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e domi-nar as habilidades básicas propias da modalidade elixi-
da.  
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investiga-ción e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 
forma crítica a contribu-ción da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o res-
pecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

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

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.  
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos sauda-
bles.  
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

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

 

ANEXO 3 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística (CCL).  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  Competencia dixital (CD).  Apren-
der a aprender (CAA). Competencias sociais e cívicas (CSC).  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  Conciencia e expresións culturais 
(CCEC). 

 

ANEXO 4 

TELEDOCENCIA 

En caso dun novo confinamento por culpa da COVID-19, creáronse e activáronse os cursos de Educación Plástica e Visual e Debuxo Técnico, cos alum-
nos xa matriculados, na aula virtual do instituto. As clases impartiríanse a través da plataforma WEBEX, e tanto a teoría exposta como os traballos a reali-
zar colgaríanse na propia aula, así como a recepción das actividades realizadas polo alumnado. 



56 

 

ANEXO 5  -  MODIFICACIÓNS ESTABLECIDAS POLA NOVA LOMLOE 

 

Segundo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia,  establécense as seguintes modificacións para o presente curso académico 2021/2022, que se 

Terán en conta  COMO REFERENCIA  na avaliación do alumnado:  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  (ESO)  

AVALIACIÓN. - Haberá tres avaliacións parciais e unha final, onde se decidirá a cualificación definitiva. 

 - No período comprendido entre a 3ª avaliación parcial e a avaliación final  ( FINAIS DE XUÑO ), levaranse a cabo  actividades de apoio, reforzo, 

recuperación e ampliación de coñecementos.  

- Deseñaranse actividades de recuperación.  

- A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso.  Na avaliación final de cada curso realizarase unha 

valoración das competencias clave. Os resultados expresaranse nos termos de insuficiente (IN), para as cualificacións negativas, e suficiente (SU), ben (BE), 

notable (NT) ou sobresaliente (SB), para as cualificacións positivas. Tamén haberá cualificación numérica de referencia ao lado. Na avaliación ordinaria de 

xuño o alumnado aprobado nas 3 avaliacións non poderá baixar nota. 

PROMOCIÓN.  

Ao finalizar cada un dos cursos da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a 

súa promoción. A decisión será adoptada de xeito colexiado atendendo á consecución dos obxectivos, ó grao de adquisición das competencias establecidas 

e á valoración das medidas que favorezan o progreso da alumna ou do alumno, e tendo en conta os criterios de promoción. 

O alumnado poderá  promocionar de curso de curso nestes tres casos:  

1 - Con todas as materias superadas.  

2 - Con ATE dúas materias sin superar (computan tamén as dos cursos anteriores).  

3 – Decisión do equipo docente, tendo en conta:  

 Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou 

superior a cinco.  

 Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite seguir con éxito o curso seguinte. 
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  Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación.  

  Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa evolución académica.  

 O alumnado que acade a promoción de curso con materias sen superar deberá seguir un plan de reforzo en cada unha desas materias, destinado á 

súa recuperación e á súa superación 

 

Do 6 ao 21 de xuño  todo o alumnado ten a obriga de asistir a clase. Estes días adicaránse ao reforzo das Competencias, con especial fincapé para 

aqueles/as que máis o precisen. O obxectivo é que o alumnado que así o requira, alcance as Competencias Básicas, e o resto de alumnado poida seguir 

avanzando e obtener, así, un mellor resultado. 

Na ESO, elimínase a convocatoria Extraordinaria de SETEMBRO.  

REPETICIÓN:  A repetición de curso pasa a considerarse unha medida "absolutamente extraordinaria", que solo se tomará tras esgotar as medidas 

ordinarias de reforzo e apoio. O Real Decreto determina que o alumnado poderá repetir, como máximo, duas veces ao longo da ensinanza obrigatoria  

(Primaria e Secundaria). De forma excepcional, poderase  permanecer un ano máis en 4° da ESO, aínda que se esgote  o máximo de permanencia, sempre 

e cando o equipo docente considere que esta medida favorece a adquisición das Competencias establecidas para a etapa.  

Neste caso poderase prolongar un ano o límite de idade (máximo ata os 19 anos) ao que se refire o artígo 4.2. da Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio. O 

alumnado que repita deberá seguir un plan específico individualizado.   

ALUMNADO CON AC:  Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular serán os incluídos na adaptación, sen que isto poida 

impedirlle a promoción ao seguinte curso ou a obtención do título de ESO.  

CONSELLO ORIENTADOR:  Ó finalizar 2º ESO entregaráselles ós pais ou titores legais un consello orientador coa proposta máis axeitada para continuar a 

súa formación, que poderá ser a incorporación a un PDC ou a un ciclo formativo básico. Ó rematar 4º ESO entregaráselles outro consello orientador coa 

proposta sobre a opción académica, formativa ou profesional máis axeitada  para o seu futuro formativo.  

 

BACHARELATO 

Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo 3 sesións de avaliacións parciais. Tamén se fará o seguimento da recuperación das materias 

pendentes.  A derradeira destas tres sesións poderá coincidir coa avaliación final do período ordinario. As datas das avaliacións serán as reflectidas  no 

calendario escolar. 

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA:  Na avaliación final recollerase a media das tres avaliacións. Non se considerará aprobada a materia se a alumna ou o 

alumno non ten cada unha das 3 avaliacións  superadas  cunha nota  igual ou superior a 5. 
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AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA:  As alumnas e alumnos que non acadasen a nota media de 5 na avaliación final ordinaria  deberán recuperar a materia 

nunha proba extraordinaria que será cualificada de 1 a 10.  O redondeo aplicable será o mesmo que o establecido na avaliación final. Para superar a materia 

o/a alumno/a deberá alcanzar como mínimo un 5. A esta convocatoria acódese coa parte da materia non superada. No período abranguido desde a 

realización da avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias, impartiranse  clases co fin de preparar o alumnado para a 

realización da avaliación de acceso á universidade e das probas extraordinarias 

 

ORGANIZACIÓN DE TRABALLO ENTRE A AVALIACIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA  

1º BACHARELATO: No período abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata o remate do período lectivo adicaranse as clases á 

realización das probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación de contidos. 

2º BACHARELATO: Dende a data de realización da avaliación final ordinaria ata a data de celebración das probas extraordinarias, prepararase ao alumnado 

para a realización das probas extraordinarias e das probas de acceso á universidade. Unha vez rematadas as probas extraordinarias, continuarase coas 

clases de repaso ata a celebración das ABAU. 
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