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PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 
1. Introdución e contextualización 
  
 O deseño da Programación docente do Departamento de Artes Plásticas ten 
este curso 2016-17 como referente a consecución dos obxectivos indicados no 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
. Características do Centro 
 O instituto de educación secundaria Arcebispo Xelmírez 1 é un centro público 
dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que imparte 
estudos obrigatorios, bacharelato e un ciclo formativo de grao medio da familia de 
Comunicación, Imaxe e Son. 
 Estruturalmente o instituto está integrado por dous edificios independentes : o 
edificio principal e o pavillón polideportivo/ salón de actos. 
No edificio principal atópanse os servizos xerais (secretaría, dirección, sala de 
profesores/as, cafetaría, biblioteca antiga e biblioteca escolar, Museo,..), as aulas dos 
grupos, aula de informática, de debuxo, os departamentos, os laboratorios de ciencias 
e de física e química e os laboratorios do Ciclo Formativo.  
No pavillón está o ximnasio e, sobre este, o salón de actos. 
 O centro está situado no barrio de Poza de Bar e Campus Sur de Santiago. O 
acceso ao instituto faise a través das rúas de Poza de Bar e rúa das Burgas. 
 Os centros adscritos son o CEIP López Ferreiro e CEIP Raíña Fabiola. 
 
. Características do alumnado 
 Tradicionalmente, considerábase que os centros de ensino ubicados no casco 
urbano, caso do IES Arcebispo Xelmírez I, acollían maioritariamente alumnado de 
nivel socioeconómico medio ou medio-alto, cuxas familias vivían dos sectores 
secundario e terciario. Pero o certo é que o impacto da crise económica, que xerou un 
proceso de empobrecemento constante da clase media e incrementou a 
fragmentación social, dificulta hoxe en día a posibilidade de concluír cal é o panorama 
socioeconómico real do noso alumnado. De feito, no momento actual, a variabilidade 
laboral da lugar en moitos casos a unha alternancia na situación económica das 
familias dos nosos alumnos/as, que non sempre contan cunha estabilidade mínima de 
ingresos. 
 Por outra banda, e tamén tradicionalmente, entendíase que nas cidades, nos 
centros urbanos, os rapaces e rapazas tiñan á súa disposición máis ofertas de ocio e 
maior acceso á cultura que os que vivían no rural. Na actualidade, e debido en gran 
parte ao acceso xeneralizado ás novas tecnoloxías e á internet, estas diferenzas 
diminuíron notabelmente. 
 
. Características do Departamento 
 Os profesores deste Departamento impartimos as seguintes materias: 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual en primeiro, terceiro e cuarto cursos de ESO, 
Debuxo Técnico I e II de Bacharelato e Imaxe e Son en segundo de Bacharelato. 
Ademais, o profesor que imparte aulas en horario de adultos, imparte tamén un 
módulo de Educación Secundaria de Adultos. O presente curso 2016-17. Un profesor 
deste Departamento dedica unha serie de horas a actividades relacionadas coa 
Tutoría de Informática. 
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 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 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 mesmos tres  
bloques impartidos na educación primaria na área de Educación Artística: "Educación 
audiovisual", "Debuxo técnico" e "Expresión artística". Nos tres primeiros cursos da 
ESO esta materia estrutúrase neses mesmos tres bloques e é en cuarto da ESO 
cando se fonda mais nas bases do deseño e a tecnoloxía multimedia cos bloques: 
"Fundamentos do deseño" 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 artísticos, tanto propios coma colectivos. 
Analízanse as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise 
crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamén, especial 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 deseño", 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. 
 
 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 emprégase como medio de comunicación en calquera proceso de 
investigación ou proxecto que se ocupe 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 sistemas de 
representación convencionais, pode coñecer mellor o mundo. Isto require, ademais do 
coñecemento das principais normas de debuxo, 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 
alumnado 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 básico para a comprensión, 
análise e representación da realidade. Trátase de que o alumnado teña unha visión 
global dos fundamentos do debuxo técnico que lle permita no seguinte curso afondar 
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algúns aspectos desta materia como son o proceso de elaboración de proxectos, que 
ten como obxectivo principal que o alumnado 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 
arquitectónico. 
 
 A materia de Imaxe e Son ten como finalidade promover a formación dunha 
cidadanía crítica, responsable e autónoma para a utilización, con solvencia e 
responsabilidade, das tecnoloxías da información e da comunicación, así como o 
desenvolvemento durante a súa formación das competencias comunicativas, dixitais e 
tecnolóxicas necesarias para realizar determinados produtos audiovisuais e 
multimedia, con criterio estético e sensibilidade artística. Esta materia encrávase no 
estudo da realidade do estado das tecnoloxías do momento presente e dos métodos 
de traballo e produtos actuais, permitindo que o alumnado desenvolva o espírito 
creativo, crítico e estético imprescindibles para desenvolver os proxectos da materia 
que traballarán as posibilidades que ofrece a integración da imaxe e do son nos 
produtos audiovisuais e multimedia. Cómpre non esquecer a importancia da atención 
á nondiscriminación das persoas con minusvalía, a accesibilidade e o deseño 
universais no momento da elaboración dos contidos e das mensaxes audiovisuais. 
 
 
2. Contribución das materias do departamento ao logro das 

competencias clave 
As ensinanzas impartidas polos profesores deste Departamento abarcan as seguintes 
materias: Educación Plástica Visual e Audiovisual en primeiro, terceiro e cuarto de 
ESO, Debuxo Técnico I e II en 1º e 2º cursos de Bacharelato e Imaxe e Son en 2º de 
Bacharelato. O campo formativo no que se desenvolven estas asignaturas encádrase 
principalmente nas áreas artística, técnolóxica e lingüística, de xeito que a súa 
aportación pode observarse fácilmente nos sete tipos de competencia clave 
contemplados: 
 
Está presente na Competencia en comunicación lingüística, xa que unha boa parte 
dos contidos tratados están referidos á interpretación, comunicación e expresión, tanto 
en linguaxes verbais como non verbais. 
 
Reforza a Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, desenvolvendo coa xeometría e o debuxo técnico as capacidades de 
cálculo e representación de figuras, e desenvolvendo a percepción e representación 
do espazo físico, así como a interpretación e creación de formas volumétricas. 
 
Contribue a formar as Competencias sociais e cívicas, tratando de dar ao alumnado 
recursos para interpretar de maneira crítica e persoal as mensaxes dos medios de 
comunicación, ou promovendo hábitos de colaboración e traballo en grupo. 
 
Fai unha significativa contribución ao campo da Competencia dixital xa que incorpora 
nunha parte importante das actividades formativas o manexo de sistemas 
informáticos, e o tratamento en profundidade da imaxe dixital. 
 
Desenvolve a Conciencia e expresións culturais, xa que se trata dun ámbito case 
específico da Educación Plástica e Visual, que capacita ás persoas para facer no 
futuro as súas propias aportacións no eido artístico e cultural en xeral. 
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Contribue a desenvolver a Competencia para aprender a aprender, prestando 
atención en varias das unidades de contidos á metodoloxía de traballo, e á 
planificación das fases dos procesos creativos. 
 
Reforza o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor, favorecendo a reflexión, a 
valoración de opcións, a toma de decisións, a formulación de propostas persoais, a 
autocrítica, o debate, e a transformación de ideas en resultados. 
 
 
3. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 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 realización 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 oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 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 complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 
 
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. Coñecer mulleres e 
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homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 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 coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
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 representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación 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 deste 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 outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
 
4. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL. 
 
Educación plástica, visual e audiovisual.  1º de ESO 
 
Educación plástica, visual e audiovisual estrutúrase en tres bloques de contido:  

I. Expresión plástica: 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 artísticos, tanto propios 
coma colectivos. 

II. Comunicación audiovisual: no bloque "Comunicación audiovisual" analízanse 
as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise 
crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso das 
tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe. 

III. Debuxo Técnico: neste bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse os 
coñecementos teórico-prácticos sobre formas xeométricas e sistemas de 
representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e 
á realización de deseños. 

 
I- Expresión plástica 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 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 
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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 realización 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 oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
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 outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística (CCL). 
Aprender a aprender (CAA). 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Contidos 

• Elementos configurativos da imaxe: punto, liña e plano. (B1.1) 
• Aprecio do uso que os/as artistas fan do punto, a liña e o plano para aplicalo ás 

propias composicións. (B1.2) 
• O punto como o elemento máis sinxelo na comunicación visual. (B1.3) 
• Posibilidades gráficas e expresivas da liña en relación ao seu trazado, o seu 

grosor ou a súa velocidade. (B1.4) 
• Calidades do plano como elemento compositivo e como construtor de volume. 

(B1.5) 
• Elementos de expresión plástica: liña, textura e cor. (B1.6) 
• A Composición: elementos. (B1.7) 
• O ritmo na composición. (B1.8) 
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• A cor coma fenómeno físico e visual. Mestura aditiva e mestura substractiva. 
(B1.9) 

• Círculo cromático. Cores complementarias. (B1.10) 
• Texturas naturais e artificiais. Capacidade expresiva das texturas. (B1.11) 
• Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Técnicas plásticas: secas, húmidas e 

mixtas. (B1.12) 
 
 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 28 sesións 
Secuencia: 1º trimestre, 1ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Identifica os elementos configuradores da imaxe. (G-1) 
2. Experimenta coas variacións formais do punto, o plano e a liña. (G-2) 
3. Expresa emocións utilizando distintos elementos configurativos e recursos 

gráficos: liña, puntos, cores, texturas, claroscuros, etc. (G-3) 
4. Identifica e aplica os conceptos de equilibrio, proporción e ritmo en composicións 

básicas. (G-4) 
5. Experimenta coas cores primarias e secundarias. (G-5) 
6. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, 

utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas. (G-6) 
7. Coñece e aplica as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmidas e mixtas: témpera, lapis de grafito e de cor; colaxe. (G-7) 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 1ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
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vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, analizando de xeito 
oral e escrito imaxes e producións gráfico plásticas propias e alleas. (b, f, n), 
(B1.1, B1.2), (CCEC), (G-1)  

 
2. 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. (b, f, n), (B1.3, B1.4, B1.5), (CAA), 
(G-2)  

 
3. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de 

forma libre e espontánea. (b, f, n), (B1.3, B1.4, B1.5), (CSIEE), (G-2)  
 

4. Experimenta co valor expresivo da liña e o punto e as súas posibilidades 
tonais, aplicando distintos graos de dureza, distintas posicións do lapis de 
grafito ou de cor (tombado ou vertical) e a presión exercida na aplicación, en 
composicións a man alzada, estruturadas xeometricamente ou máis libres e 
espontáneas. (b, f, n), (B1.3, B1.4, B1.5), (CCEC), (G-2)  

 
5. Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, 

liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos recursos gráficos 
en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). (a, c, d, n, o), 
(B1.6), (CCL), (G-3)  

 
6. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e graficamente, o esquema 

compositivo básico de obras de arte e obras propias, atendendo aos conceptos 
de equilibrio, proporción e ritmo. (a, f, n), (B1.7, B1.8), (CCL), (G-4)  

 
7. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas 

establecidas por escrito. (a, f, n), (B1.7, B1.8), (CSIEE), (G-4)  
 

8. Realiza composicións modulares con diferentes procedementos gráfico-
plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, arquitectónico ou 
decorativo. (a, f, n), (B1.7, B1.8), (CCEC, CSIEE), (G-4)  

 
9. Representa obxectos illados e agrupados do natural ou do ámbito inmediato, 

proporcionándoos en relación coas súas características formais e en relación 
co seu ámbito. (a, f, n), (B1.7, B1.8), (CCEC), (G-4)  

 
10. Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e 

subtractiva e as cores complementarias. (a, c, d, n), (B1.9, B1.10), (CSC), (G-5)  
 

11. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, 
utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas. (a, c, f, o), (B1.11), 
(CSIEE), (G-6)  

 
12. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de 

forma axeitada ao obxectivo da actividade. (b,c, f, g, n), (B1.12), (CCL), (G-7)  
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13. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en 
superficies homoxéneas ou degradadas. (b,c, f, g, n), (B1.12), (CSC), (G-7) 

 
14. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 

esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando 
as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de 
texturas visuais cromáticas. (b,c, f, g, n), (B1.12), (CCEC), (G-7)  

 
15. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando 

texturas visuais e táctiles, para crear composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais. (b,c, f, g, n), (B1.12), (CAA), (G-7)  

 
16. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins 

ilustrativos, decorativos ou comunicativos. (b,c, f, g, n), (B1.12), (CSC), (G-7)  
 

17. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma 
responsable co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. (b,c, 
f, g, n), (B1.12), (CSC), (G-7)  

 
18. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto orde e estado, e 

achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades. (b,c, f, 
g, n), (B1.12), (CSC), (G-7)  

 
 
II- Comunicación audiovisual 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 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. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
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. Coñecer mulleres e 
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homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 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 complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación 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 deste 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 outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia dixital (CD). 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 
Contidos 

• A Imaxe e a comunicación visual. Iconicidade. Graos de iconicidade. Imaxe 
figurativa e imaxe abstracta. (B2.1) 

• A Comunicación visual. Símbolos e iconas. (B2.2) 
• O cómic: medio de expresión. A Linguaxe do cómic. (B2.3) 
• A Comunicación visual: características e elementos que interveñen nela. (B2.5) 
• Funcións das mensaxes na comunicación visual e audiovisual. (B2.5) 

 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 25 sesións 
Secuencia: 2º trimestre, 2ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
 (Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes presentes no ámbito 

comunicativo.(G-1) 
2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa relación significante-significado: 

símbolos e iconas. (G-2) 
3. Analizar e realizar cómics aplicando os recursos de adecuadamente. (G-3) 
4. Diferenciar e analizar os elementos que interveñen nun acto de comunicación.  

(G-4) 
5. Recoñecer as funcións da comunicación. (G-5) 
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Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 2ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas. (a,c, d, e, f), (B2.1), (CCL), (G-1) 
 

2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. (a,c, d, e, f), (B2.1), 
(CCL), (G-1)  

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

(a,c, d, e, f), (B2.1), (CD), (G-1)  
 

4. Distingue símbolos de iconas. (a,c, f, l, o), (B2.2), (CCL), (G-2)  
 

5. Deseña símbolos e iconas. (a,c, f, l, o), (B2.2), (CD), (G-2)  
 

6. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas 
cinéticas e onomatopeas. (c, f, g, i, h, o), (B2.3), (CCL), (G-3)  

 
7. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación 

visual. (a, c, e, h, ñ, o), (B2.4), (CSC), (G-4)  
 

8. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación 
audiovisual. (a,d, e, f, h, o), (B2.5), (CCL), (G-5)  

 
9. Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes visuais e 

audiovisuais. (a,d, e, f, h, o), (B2.5), (CD), (G-5)  
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III- Debuxo técnico 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
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 outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Competencia dixital (CD). 
Aprender a aprender (CAA). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Contidos 

• Elementos xeométricos fundamentais: punto, liñas e direccións. Posicións 
relativas entre rectas: paralelas, cortantes e perpendiculares. (B3.1) 

• Manexo da escuadra e cartabón para o trazado de paralelas, perpendiculares e 
rectas a 45º.(B3.2) 

• Circunferencia e círculo. A circunferencia como lugar xeométrico básico no 
plano. (B3.3) 

• Manexo do compás. Dividir a circunferencia en dous, catro, seis ou oito partes 
iguais, usando o compás. Realizar motivos decorativos co manexo do compás. 
(B3.4) 

• Ángulos. Clasificación de ángulos y posicións relativas. (B3.5) 
• Trazado de ángulos con escuadra e cartabón. (B3.6) 
• Realizar operacións con ángulos. Medidas angulares. Transporte de medidas 

angulares. (B3.7) 
• Bisectriz dun ángulo. A bisectriz como lugar xeométrico básico no plano. (B3.8) 
• Concepto de medida. Operacións con segmentos coa axuda da regra ou 

utilizando o compás. (B3.9) 
• Mediatriz dun segmento. A mediatriz como lugar xeométrico básico no plano. 

(B3.10) 
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• Teorema de Thales. Aplicacións do teorema de Thales para dividir un 
segmento en partes iguais e para a escala dun polígono. (B3.11) 

• Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e 
mediana. (B3.12) 

• Triángulos. Clasificación dos triángulos en función dos seus lados e dos seus 
ángulos. Propiedade fundamental dos triángulos. (B3.13) 

• Construción de triángulos. (B3.14) 
• Liñas e puntos notables dos triángulos. Alturas, medianas, bisectrices e 

mediatrices dos triángulos. (B3.15) 
• Triángulo rectángulo: características e construción dun. (B3.16) 
• Cuadriláteros: clasificación e propiedades. (B3.17) 
• Construción de cuadriláteros. (B3.18) 
• Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. Clasificación dos polígonos. 

(B3.19) 
• Construción de polígonos regulares inscritos nunha circunferencia. (B3.20) 

 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 22 sesións 
Secuencia: 3º trimestre, 3ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a liña e o plano.(G1) 
2. Construír distintos tipos de rectas, utilizando a escuadra e o cartabón, despois de 

repasar previamente estes conceptos. (G-2) 
3. Coñecer con fluidez os conceptos de circunferencia, círculo e arco. (G-3) 
4. Utilizar o compás, realizando exercicios variados para familiarizarse con esta 

ferramenta. (G-4) 
5. Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación de ángulos agudos, 

rectos e obtusos. (G-5) 
6. Estudar a suma e a resta de ángulos, e comprender a forma de medilos. (G-6) 
7. Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construción. (G-7) 
8. Diferenciar claramente entre recta e segmento tomando medidas de segmentos 

coa regra ou utilizando o compás. (G-8) 
9. Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando 

regra, escuadra e cartabón. (G-9) 
10. Estudar as aplicacións do teorema de Thales. (G-10) 
11. Coñecer lugares xeométricos e definilos. (G-11) 
12. Comprender a clasificación dos triángulos en función dos seus lados e dos seus 

ángulos. (G-12) 
13. Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos (lados ou ángulos). (G-13) 
14. Analizar as propiedades de puntos e rectas característicos dun triángulo.  

(G-14) 
15. Coñecer as propiedades xeométricas e matemáticas dos triángulos rectángulos, e 

aplicalas con propiedade á construción destes. (G-15) 
16. Coñecer os tipos de cuadriláteros. (G-16) 
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17. Executar as construcións máis habituais de paralelogramos. (G-17) 
18. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os 

irregulares. (G-18) 
19. Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na circunferencia.  

(G-19) 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 3ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o 
triángulo que se forma. (b, n, o), (B3.1), (CAA),  (G-1)  

 
2. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen 

por puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón con suficiente precisión. 
(b, f, n, o), (B3.2), (CMCCT),  (G-2)  

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

(b, n, o), (B3.3), (CD),  (G-3)  
 

4. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa 
regra o hexágono regular e o triángulo equilátero que se posibilita. (b, f, n, o), 
(B3.4), (CMCCT),  (G-4) 

 
5. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. (b, o), 

(B3.5, B3.6), (CSIEE),  (G-5)  
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6. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e compás. (b, f, o), 

(B3.7), (CMCCT),  (G-6)  
 

7. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás. (b, o), (B3.8), 
(CCEC),  (G-7)  

 
8. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou utilizando o 

compás. (b, f, g, , o), (B3.9), (CMCCT),  (G-8)  
 

9. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando 
regra, escuadra e cartabón. (b, o), (B3.10), (CMCCT),  (G-9)  

 
10. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. (b, f, o), 

(B3.11), (CCEC),  (G-10)  
 

11. Escala un polígono aplicando o teorema de Thales. (b, f, o), (B3.11), (CSIEE),  
(G-10)  

 
12. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de lugares 

xeométricos (mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.). (b, g, f, o), (B3.12), (CMCCT),  (G-11)  

 
13. Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos.  

(b, n, o), (B3.13), (CCEC),  (G-12)  
 

14. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e 
un lado, ou os seus tres lados, utilizando correctamente as ferramentas. (b, f, n,  
o), (B3.14), (CAA),  (G-13)  

 
15. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro de calquera triángulo, 

construíndo previamente as medianas, as bisectrices ou as mediatrices 
correspondentes. (b, f), (B3.15), (CSIEE),  (G-14)  

 
16. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto. (b, f), 

(B3.16), (CMCCT),  (G-15)  
 

17. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. (b, n), (B3.17), (CCEC),  (G-16)  
 

18. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha 
diagonal. (b, f, n), (B3.18), (CAA),  (G-17)  

 
19. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando 

claramente se é regular ou irregular. (b, f, n), (B3.19), (CCEC),  (G-18)  
 

20. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos 
nunha circunferencia. (b, f, n, o), (B3.20), (CMCCT),  (G-19)  
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Educación plástica, visual e audiovisual.  3º de ESO 
 
Educación plástica, visual e audiovisual estrutúrase en tres bloques de contido:  

I. Expresión plástica: 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 artísticos, tanto propios 
coma colectivos. 

II. Comunicación audiovisual: no bloque "Comunicación audiovisual" analízanse 
as características da linguaxe audiovisual desde a cal se realiza a análise 
crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso das 
tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe. 

III. Debuxo Técnico: neste bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse os 
coñecementos teórico-prácticos sobre formas xeométricas e sistemas de 
representación, e aplícanse estes coñecementos á resolución de problemas e 
á realización de deseños. 

 
I- Expresión plástica 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 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 realización 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 oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística (CCL). 
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Aprender a aprender (CAA). 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Contidos 

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

• O proceso creativo desde a idea inicial ata a execución definitiva. (B1.2) 
• A imaxe como representación da realidade. Iconicidade na imaxe gráfica. 

Niveis de iconicidade. (B1.3) 
• O bosquexo ou apuntamento como estudo previo ao resultado final. (B1.4) 
• Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento. (B1.5) 
• Temperatura da cor. (B1.6) 
• Simbolismo da cor. (B1.7) 
• Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Técnicas plásticas: secas, húmidas e 

mixtas. (B1.8) 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 28 sesións 
Secuencia: 1º trimestre, 1ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 

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

2. Crear composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas. (G-2) 
3. Debuxar con distintos niveis de iconicidade da imaxe. (G-3) 
4. Identificar e diferenciar as propiedades da cor luz e a cor pigmento. (G-4) 
5. Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas 

secas, húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e de cor; colaxe. (G-5) 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 1ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
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entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
Estándares de aprendizaxe 

1. Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas 
por escrito, axustándose aos obxectivos finais. (b, c, d, f, g, n), (B1.1), (CAA), 
(G-1) 

 
2. Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de deseño gráfico, 

deseños de produto, moda e as súas múltiples aplicacións. (b, c, d, f, g, n), 
(B1.1), (CSIEE),  (G-1) 

 
3. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso creativo propio e alleo 

desde a idea inicial ata a execución definitiva. (b, d, f, g, n), (B1.2), (CSIEE), 
(G-2) 

 
4. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando 

bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos, analíticos e miméticos. 
(a, c), (B1.3, B1.4), (CCEC), (G-3) 

 
5. Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas 

propias da cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para expresar 
sensacións en composicións sinxelas. (a, c, d, f, n), (B1.5, B1.6, B1.7), 
(CSIEE), (G-4) 

 
6. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas 

sinxelas. (a, c, d, f, n), (B1.5, B1.6, B1.7), (CSC), (G-4) 
 

7. Realiza composicións abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensacións por medio do uso da cor. (a, c, d, f, n), (B1.5, B1.6, B1.7), (CSIEE), 
(G-4) 

 
8. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de 

forma axeitada ao obxectivo da actividade. (b, c, d, g, n), (B1.8), (CCL), (G-5) 
 

9. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en 
superficies homoxéneas ou degradadas. (b, c, d, g, n), (B1.8), (CCEC), (G-5) 

 
10. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 

esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando 
as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de 
texturas visuais cromáticas. (b, c, d, g, n), (B1.8), (CCEC), (G-5) 

 
11. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando 

texturas visuais e táctiles para crear composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais. (b, c, d, g, n), (B1.8), (CAA), (G-5) 
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12. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comunicativos. (b, c, d, g, n), (B1.8), (CSIEE), (G-5) 

 
13. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma 

responsable co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. (b, c, 
d, g, n), (B1.8), (CSC), (G-5) 

 
14. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en orde e estado perfectos, e 

achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades. (b, c, d, 
g, n), (B1.8), (CSC), (G-5) 

 
 
II- Comunicación audiovisual 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 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. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 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 complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 
 
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. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo. 
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación 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 deste 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 outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia dixital (CD). 
Aprender a aprender (CAA). 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Contidos 

• Percepción visual. Proceso perceptivo. (B2.1) 
• Constantes perceptivas de forma, tamaño e cor. (B2.2) 
• Ilusións ópticas. (B2.3) 
• Leis ou principios da Gestalt. (B2.4) 
• Imaxe en movemento: posibilidades expresivas. (B2.5) 
• Linguaxe visual. Signo visual. Significante e significado. (B2.6) 
• Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a imaxe. (B2.7) 
• Denotación e connotación. (B2.8) 
• Fotografía. A fotografía como medio de comunicación. (B2.9) 
• Linguaxes visual e audiovisual: funcións e códigos. (B2.10) 
• Recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 

(B2.11) 
• Publicidade: principais recursos visuais empregados nela. (B2.12) 
• Cine. O cine como medio de comunicación. (B2.13) 
• Linguaxe multimedia como ferramenta de traballo. (B2.14) 

 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 25 sesións 
Secuencia: 2º trimestre, 2ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 

1. Identificar os elementos e factores que interveñen no proceso de percepción de 
imaxes. (G-1) 

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

3. Coñecer os fundamentos da imaxe en movemento e explorar as súas 
posibilidades expresivas. (G-3) 
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4. Identificar significante e significado nun signo visual. (G-4) 
5. Describir, analizar e interpretar unha imaxe, distinguindo os seus aspectos 

denotativo e connotativo. (G-5) 
6. Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os fundamentos 

desta. (G-6) 
7. Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual e audiovisual con distintas 

funcións. (G-7) 
8. Identificar e recoñecer as linguaxes visuais apreciando os estilos e as 

tendencias, valorando, e respectando do patrimonio histórico e cultural, e 
gozando del. (G-8) 

9. Identificar e empregar recursos visuais como as figuras retóricas na linguaxe 
publicitaria. (G-9) 

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

11. Comprender os fundamentos da linguaxe multimedia, valorar as achegas das 
tecnoloxías dixitais e ser capaz de elaborar documentos mediante este. (G-11) 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 2ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
Estándares de aprendizaxe 

1. Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica aplicando 
coñecementos dos procesos perceptivos. (a, d, f), (B2.1, B2.2), (CAA), (G-1) 

 
2. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. (a, n), (B2.3, 

B2.4), (CSC), (G-2) 
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3. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt. (e, g, o), (B2.3, B2.4), 
(CCEC), (G-2) 

 
4. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos. (a, d, f), (B2.5), 

(CD), (G-3) 
 

5. Distingue significante e significado nun signo visual. (a, c, d, f, h),  (B2.6), 
(CCL), (G-4) 

 
6. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e 

describindo os seus elementos. (a, c, f, h, ñ), (B2.7, B2.8), (CCL), (G-5) 
 

7. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, identificando os 
elementos de significación, narrativos e as ferramentas visuais utilizadas, 
sacando conclusións e interpretando o seu significado. (a, c, f, h, ñ), (B2.7, 
B2.8), (CCEC), (G-5) 

 
8. Identifica encadramentos e puntos de vista nunha fotografía. (e, l, n, ñ, o), 

(B2.9), (CCL), (G-6) 
 

9. Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de vista, aplicando 
diferentes leis compositivas. (e, l, n, ñ, o), (B2.9), (CD), (G-6) 

 
10. 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 resultados. (a, c, d, e, h), (B2.10), (CCL), (G-7) 

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

audiovisuais. (a, c, d, e, o), (B2.11), (CSC), (G-8) 
 

12. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos visuais como as figuras 
retóricas. (a, c, d, e, o), (B2.12), (CCL), (G-9) 

 
13. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, situándoa no seu contexto e 

analizando a narrativa cinematográfica en relación coa mensaxe. (a, c, d, f, h, 
i), (B2.13), (CCEC), (G-10) 

 
14. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, 

empregando os recursos dixitais de xeito axeitado. (e, g, i), (B2.14), (CD),     
(G-11) 

 
III- Debuxo técnico 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
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f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
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 outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Competencia dixital (CD). 
Aprender a aprender (CAA). 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Contidos 

• Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e 
mediana. (B3.1) 

• Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. Clasificación dos polígonos. 
(B3.2) 

• Construción de polígonos regulares dado o lado. (B3.3) 
• Tanxencias e enlaces. Propiedades e  consideracións xeométricas das 

tanxencias. (B3.4) 
• Tanxencias e enlaces en curvas técnicas: óvalos e ovoides. (B3.5) 
• Propiedades e características das tanxencias en óvalos e ovoides. (B3.6) 
• Enlaces en curvas técnicas. Espirais: propiedades e características. (B3.7) 
• Redes modulares: cadrada e triangular. (B3.8) 
• Concepto de simetría, xiro e translación aplicado as composicións modulares. 

(B3.9) 
• Representación obxectiva de sólidos. Introdución aos sistemas de medida e 

sistemas perspectivos. Vistas diédricas dun sólido. (B3.10) 
• Introdución ás axonometrías e ás súas características. Axonometría cabaleira 

aplicada a volumes sinxelos. (B3.11) 
• Axonometría isométrica aplicada a volumes sinxelos. (B3.12) 

 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 22 sesións 
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Secuencia: 3º trimestre, 3ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 

1. Coñecer lugares xeométricos e definilos. (G-1) 
2. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e 

os irregulares. (G-2) 
3. Estudar a construción de polígonos regulares coñecendo o lado. (G-3) 
4. Comprender as condicións dos centros e as rectas tanxentes en distintos casos 

de tanxencia e enlaces. (G-4) 
5. Comprender a construción do óvalo e do ovoide básicos, aplicando as 

propiedades das tanxencias entre circunferencias. (G-5) 
6. Analizar e estudar as propiedades das tanxencias nos óvalos e nos ovoides. 

(G-6) 
7. Aplicar as condicións das tanxencias e enlaces para construír espirais de dous, 

tres, catro e cinco centros. (G-7) 
8. Estudar os conceptos de simetrías, xiros e translacións aplicándoos ao deseño 

de composicións con módulos. (G-8) 
9. Comprender o concepto de proxección e aplicalo ao debuxo das vistas de 

obxectos, con coñecemento da utilidade das anotacións, practicando sobre as 
tres vistas de obxectos sinxelos e partindo da análise das súas vistas 
principais. (G-9) 

10. Comprender e practicar o procedemento da perspectiva cabaleira aplicada a 
volumes elementais. (G-10) 

11. Comprender e practicar os procesos de construción de perspectivas 
isométricas de volumes sinxelos. (G-11) 

 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 3ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 



IES Arcebispo Xelmírez I. Departamento de Artes Plásticas ______________ Curso 2016/17 
 

 29 

restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
Estándares de aprendizaxe 

1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos, etc.). (b, f, g), (B3.1), (CCL), (G-1) 

 
2. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando 

claramente se é regular ou irregular. (b, f, n), (B3.2), (CAA), (G-2) 
 

3. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, coñecendo o 
lado. (b, f, n), (B3.3), (CMCCT), (G-3) 

 
4. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente as ferramentas. (b, e, f, g), (B3.4), (CMCCT), (G-4) 
 

5. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias e rectas, 
utilizando adecuadamente as ferramentas. (b, e, f, g), (B3.4), (CA), (G-4) 

 
6. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o diámetro maior. (b, e, f, 

g), (B3.5), (CMCCT), (G-5) 
 

7. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os diámetros coñecidos. 
(b, f, o), (B3.6), (CSIEE), (G-6) 

 
8. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e cinco centros. (b, f, g, n), 

(B3.7), (CMCCT), (G-7) 
 

9. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos. (b, f, g, 
n), (B3.8, B3.9), (CD), (G-8) 

 
10. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, identificando 

as tres proxeccións dos seus vértices e as súas arestas. (b, f, n, o), (B3.10), 
(CMCCT), (G-9) 

 
11. Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficientes de redución sinxelos. (b, f, n, o), (B3.11), (CMCCT), 
(G-10) 

 
12. Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente 

a escuadra e o cartabón para o trazado de paralelas. (b, f, n, o), (B3.12), 
(CCEC), (G-11) 

 
 
Educación plástica visual e audiovisual.  4º de ESO 
 
Educación plástica, visual e audiovisual estrutúrase en catro bloques de contido:  

I. Expresión plástica: o bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais 
e técnicas diversas na aprendizaxe do proceso de creación. Inténtase darlle ao 
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alumnado unha maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a 
planificar mellor os pasos na realización de proxectos artísticos, tanto propios 
coma colectivos. 

II. Debuxo Técnico: 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. 

III. Fundamentos do deseño: este bloque titulado "Fundamentos do deseño" 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. 

IV. Linguaxe audiovisual e multimedia:  Analízanse as características da linguaxe 
audiovisual desde a cal se realiza a análise crítica das imaxes que nos rodean. 
Faise especial fincapé no uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación aplicadas á imaxe.  

 
I- Expresión plástica 
 
Obxectivos específicos deste bloque  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 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. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 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 complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 
 
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. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
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Competencias clave  
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Aprender a aprender (CAA). 
Competencia dixital (CD). 
 
Contidos 

• A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística. (B1.1) 
• Leis da composición. (B1.2) 
• Leis da composición: movemento, ritmo e liñas de forza. (B1.3) 
• Cor como ferramenta simbólica. (B1.4) 
• Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Experimentación con diversos 

materiais. (B1.5) 
• Interese pola investigación sobre materiais, soportes, técnicas e ferramentas 

con fins concretos, así como a utilización das tecnoloxías da información nas 
creación propias. (B1.6) 

• Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de produción propio. (B1.7) 
• Seguimento do proceso de creación: bosquexo, proxecto, presentación final e 

avaliación (reflexión propia e avaliación colectiva). (B1.8) 
• Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa. (B1.9) 
• Lectura e valoración de obras artísticas e imaxes en distintos soportes. (B.10) 
• Análise de distintas obras de arte situándoas na época, na técnica e no estilo 

aos que pertencen. Valoración do patrimonio artístico. (B.11) 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 25 sesións 
Secuencia: 1º trimestre, 1ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 

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

2. Realizar obras plásticas experimentando e utilizando diferentes soportes e 
técnicas, tanto analóxicas coma dixitais, valorando o esforzo de superación 
que supón o proceso creativo. (G-2) 

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

4. Realizar proxectos plásticos que comporten unha organización de forma 
cooperativa, valorando o traballo en equipo coma fonte de riqueza na crea-ción 
artística. (G-4) 

5. Recoñecer en obras de arte a utilización de elementos e técnicas de expresión, 
apreciar os estilos artísticos, valorar o patrimonio artístico e cultural como un 
medio de comunicación e satisfacción individual e colectiva, e contribuír á súa 
conservación a través do respecto e divulgación das obras de arte. (G-5) 
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Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado. O profesor deberá calcular a 
cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da 
linguaxe plástica e visual. (a, c, d, e, h), (B1.1), (CCEC), (G-1) 

 
2. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, 

empregando os materiais e as técnicas con precisión. (a, d, g, n), (B1.2), 
(B1.3), (B1.4), (CCEC), (G-2) 

 
3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. (a, d, g, n), (B1.2), (B1.3), 

(B1.4), (CCEC), (G-2) 
 

4. Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos 
artísticos. (b, c, e, g, n), (B1.5, B1.6, B1.7), (CCEC, CSIEE), (G-3) 

 
5. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para 

representar e expresarse en relación ás linguaxes gráfico-plásticas, mantén o 
seu espazo de traballo e o seu material en perfecto estado, e achégao á aula 
cando é necesario para a elaboración das actividades. (b, c, e, g, n), (B1.5, 
B1.6, B1.7), (CCEC, CSIEE, CAA, CD), (G-3) 

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

de proxectos persoais e de grupo. (b, c, e, g, n), (B1.8, B1.9), (CSIEE, CCEC), 
(G-4) 
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7. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o proceso de creación dunha 

obra artística, e analiza os soportes, os materiais e as técnicas gráfico-plásticas 
que constitúen a imaxe, así como os seus elementos compositivos. (d, f, l, n), 
(B1.10, B1.11), (CSIEE, CCEC), (G-5) 

 
8. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen. (d, 

f, l, n), (B1.10, B1.11), (CSIEE, CCEC), (G-5) 
 
 
II- Debuxo Técnico 
 
Obxectivos específicos deste bloque   
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
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 outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
Competencias clave  
Aprender a aprender (CAA). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
 
Contidos 

• Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. (B2.1) 
• Trazados xeométricos: cuadriláteros, polígonos regulares e división da 

circunferencia. (B2.2) 
• Tanxencias e enlaces. (B2.3) 
• Aplicación dos procedementos de trazado de cuadriláteros, polígonos, 

tanxencias e enlaces no deseño de motivos xeométricos. (B2.4) 
• Interpretación das pezas a través das súas vistas diédricas. (B2.5) 
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• Trazado, medidas e posición correctas das vistas de pezas sinxelas. Liñas 
vistas e ocultas. Esbozo á man alzada e con utensilios de debuxo técnico. 
(B2.6) 

• Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e coeficiente de redución. Liñas 
vistas e ocultas. Rotulaxe. Escalas. (B2.7) 

• Sistema axonométrico: isometría. Posición dos eixes. Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas.. (B2.8) 

• Perspectiva cónica central. (B2.9) 
• Perspectiva cónica oblicua. (B2.10) 
• Análise das posibilidades da posición do punto de vista. (B2.11) 
• Debuxo asistido por computador. Trazado de pezas planas e tridimensionais 

sinxelas. (B2.12) 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, criterios de avaliación e grao 
mínimo de consecución para superar a materia, e procedementos e 
instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 20 sesións 
Secuencia: contidos até "Esbozo á man alzada e con utensilios de debuxo técnico". 1º 
trimestre, 1ª avaliación.  
                  a partir de "Perspectiva cabaleira". 2º trimestre, 2ª avaliación.  
 
Criterios de avaliación e grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 

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

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

3. Utilizar programas de debuxo por computador para construír trazados 
xeométricos e pezas sinxelas nos sistemas de representación. (G-3) 

 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado. O profesor deberá calcular a 
cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 



IES Arcebispo Xelmírez I. Departamento de Artes Plásticas ______________ Curso 2016/17 
 

 35 

receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo. (b, f, g, n, o), (B2.1, 
B2.2, B2.3, B2.4), (CAA, CMCCT), (G-1) 

 
2. Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos utilizando con 

precisión os materiais de debuxo técnico. (b, f, g, n, o), (B2.1, B2.2, B2.3, 
B2.4), (CAA, CMCCT), (G-1) 

 
3. Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. (b, f, g, n, o), (B2.1, B2.2, 

B2.3, B2.4), (CAA, CMCCT), (G-1) 
 

4. Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas planas e 
aplícao á creación de deseños persoais. (b, f, g, n, o), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4), 
(CAA, CMCCT), (G-1) 

 
5. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais. (b, f, g, 

o),  (B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11), (CAA, CMCCT), (G-2) 
 

6. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras tridimensionais sinxelas. (b, 
f, g, o),  (B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11), (CAA, CMCCT), (G-2) 

 
7. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e seleccionando o 

sistema de representación máis axeitado. (b, f, g, o),  (B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, 
B2.9, B2.10, B2.11), (CAA, CMCCT), (G-2) 

 
8. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis 

adecuado. (b, f, g, o),  (B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11), (CAA, 
CMCCT), (G-2) 

 
9. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a creación de 

deseños xeométricos sinxelos. (b, e, i, o), (B2.9), (CD), (G-3) 
 
 

III- Fundamentos do deseño 
 
Obxectivos específicos deste bloque  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 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. 
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b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización 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 oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 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 complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 
 
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. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo. 
 
Competencias clave   
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Competencia dixital (CD). 
 
Contidos 

• Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño, publicidade, etc.). (B3.1) 
• Fases do proceso de deseño. (B3.2) 
• Análise da estética e a funcionalidade do deseño industrial de obxectos (B3.3) 
• Análise da estética e funcionalidade do feísmo arquitectónico. (B3.4) 
• Campos de aplicación do deseño. (B3.5) 
• Deseño de composicións modulares utilizando trazados xeométricos. (B3.6) 
• Compoñentes da imaxe corporativa: nome, cor, tipografía, logotipo, deseño, 

etc. (B3.7) 
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• Secuenciación e elaboración de proxectos creativos adaptados ás áreas do 
deseño. (B3.8) 

• Informática ao servizo dos proxectos de deseño. (B3.9) 
• Planificación dun proxecto artístico. (B3.10) 
• Introdución ás axonometrías e ás súas características. Axonometría cabaleira 

aplicada a volumes sinxelos. (B3.11) 
 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 25 sesións 
Secuencia: contidos até "Campos de aplicación do deseño". 2º trimestre, 2ª avaliación.  
                  a partir de "Deseño de composicións modulares". 3º trimestre, 3ª 
avaliación. 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 

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 proceso de creación artística, en obras propias e alleas, e 
distinguir e valorar as súas fases. (G-1) 

2. Identificar os elementos que forman a estrutura da linguaxe do deseño. (G-2) 
3. Realizar composicións creativas que evidencien as calidades técnicas e 

expresivas da linguaxe do deseño adaptándoas ás áreas, e valorando o 
traballo en equipo para a creación de ideas orixinais. (G-3) 

 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado. O profesor deberá calcular a 
cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 
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b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual. (a, c, d, f, h, l), 
(B3.1, B3.2, B3.3, B3.4), (CSIEE, CCEC), (G-1) 

 
2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente estética, de 

funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe visual e verbal.  (a, c, d, f, h, 
l), (B3.1, B3.2, B3.3, B3.4), (CSIEE, CCEC), (G-1) 

 
3. Identifica e clasifica obxectos en función da familia ou a rama do deseño. (c, e, 

g, i), (B3.5), (CSIEE, CCEC), (G-2) 
 

4. Realiza distintos tipos de deseño e composicións modulares utilizando as 
formas xeométricas básicas, estudando a organización do plano e do espazo. 
(b, e, f, i), (B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10), (CSIEE, CCEC), (G-3) 

 
5. Coñece e planifica as fases de realización da imaxe corporativa dunha 

empresa. (b, e, f, i), (B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10), (CSIEE, CCEC), (G-3) 
 

6. Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organizado e secuenciado na realización de calquera 
proxecto, así como a exactitude, a orde e a limpeza nas representacións 
gráficas. (b, e, f, i), (B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10), (CSIEE, CCEC), (G-3) 

 
7. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación para levar a 

cabo os seus propios proxectos artísticos de deseño. (b, e, f, i), (B3.6, B3.7, 
B3.8, B3.9, B3.10), (CD, CSIEE, CCEC), (G-3) 

 
8. Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o realizado 

por compañeiros e compañeiras. (b, e, f, i), (B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10), 
(CSIEE, CCEC), (G-3) 

 
IV- Linguaxe audiovisual e multimedia 
 
Obxectivos específicos deste bloque   
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 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. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
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supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- 
terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 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 complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 
 
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. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación 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 deste 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 outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
Competencias clave   
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia dixital (CD). 
Aprender a aprender (CAA). 
 
 
Contidos 

• Tipos de planos cinematográficos. Análise dos factores expresivos e a súa 
simboloxía. (B3.1) 

• Realización dun storyboard. (B3.2) 
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• Estudo de planos, angulacións e movementos de cámara no cine. (B3.3) 
• Criterios estéticos na elaboración de fotografías. (B3.4) 
• Finalidade expresiva das imaxes fotoxornalísticas. (B3.5) 
• Creación dixital de imaxes. (B3.6) 
• Deseño dun proxecto publicitario. (B3.7) 
• Desenvolvemento dun proxecto persoal. (B3.8) 
• Análise crítica da linguaxe publicitaria. (B3.9) 
• Planificación dun proxecto artístico. (B3.10) 
• Introdución ás axonometrías e ás súas características. Axonometría cabaleira 

aplicada a volumes sinxelos. (B3.11) 
 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 25 sesións 
Secuencia: 3º trimestre, 3ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 

1. Identificar os elementos que forman a estrutura narrativa e expresiva básica da 
linguaxe audiovisual e multimedia, e describir correctamente os pasos 
necesarios para a produción dunha mensaxe audiovisual, e valorando o labor 
de equipo. (G-1) 

2. Recoñecer os elementos que integran as linguaxes audiovisuais e as súas 
finalidades (G-2) 

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

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

 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado. O profesor deberá calcular a 
cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 



IES Arcebispo Xelmírez I. Departamento de Artes Plásticas ______________ Curso 2016/17 
 

 41 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, 
valorando os seus factores expresivos. (a, h, n, ñ), (B4.1, B4.2), (CD, CSIEE, 
CCEC), (G-1) 

 
2. Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia dunha película.  (a, h, 

n, ñ), (B4.1, B4.2), (CSIEE), (G-1) 
 

3. Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os planos, as 
angulacións e os movementos de cámara. (e, l, n, o), (B4.3, B4.4, B4.5), (CD, 
CSIEE, CCEC), (G-2) 

 
4. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos. (e, l, n, o), 

(B4.3, B4.4, B4.5), (CD, CSIEE, CCEC), (G-2) 
 

5. Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades. (e, l, n, o), (B4.3, 
B4.4, B4.5), (CD, CSIEE, CCEC), (G-2) 

 
6. Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo por computador. (a, e, 

f, g), (B4.6, B4.7, B4.8), (CD, CSIEE, CCEC), (G-3) 
 

7. Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos da linguaxe gráfico-
plástica. (a, e, f, g), (B4.6, B4.7, B4.8), (CD, CSIEE, CCEC), (G-3) 

 
8. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de creación. (a, 

e, f, g), (B4.6, B4.7, B4.8), (CAA, CD, CSIEE, CCEC), (G-3) 
 

9. Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o coñecemento 
dos elementos que os compoñen. (a, c, d, f, h, n, o), (B4.9), (CD, CSIEE, 
CCEC), (G-4) 

 
 
5. Obxectivos do Bacharelato 
 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 
permitan: 
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a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 
 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 
con atención especial ás persoas con discapacidade. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural. 
 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 
contribuírá súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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6. DEBUXO TÉCNICO I e II 
 
 
Debuxo Técnico I  .  1º de Bacharelato 
 
Debuxo Técnico I estrutúrase en tres bloques de contido:  

I. Xeometría e debuxo técnico: neste primeiro bloque, desenvólvense 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. 

II. Sistemas de representación: este bloque 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 
utilización do debuxo a man alzada como ferramenta de comunicación de ideas 
e análise de problemas de representación. 

III. Normalización: o bloque sobre normalización pretende dotar o/a estudante dos 
procedementos para simplificar, unificar e obxectivar as representacións 
gráficas. Este bloque está nomeadamente relacionado co proceso de 
elaboración de proxectos, obxecto dun bloque que se tratará en Debuxo II. 

 
 
I- Xeometría e debuxo técnico 
 
Obxectivos específicos deste bloque  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon- 
sable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comu- 
nicación. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciati- 
va, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
Aprender a aprender (CAA). 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 
Contidos 

• Trazados xeométricos. (B1.1) 
• Instrumentos e materiais do debuxo técnico. (B1.2) 
• Recoñecemento da xeometría na natureza. (B1.3) 
• Identificación de estruturas xeométricas na arte. (B1.4) 
• Valoración da xeometría como instrumento para o deseño gráfico, industrial e 

arquitectónico. (B1.5)  
• Trazados fundamentais no plano. (B1.6) 
• Operacións con segmentos. (B1.7) 
• Mediatriz. (B1.8) 
• Paralelismo e perpendicularidade. (B1.9) 
• Determinación de lugares xeométricos. Aplicacións. (B1.10) 
• Elaboración de formas baseadas en redes modulares. (B1.11) 
• Circunferencia e círculo. (B1.12) 
• Ángulos. (B1.13) 
• Trazado de polígonos regulares. (B1.14) 
• Resolución gráfica de cuadriláteros e polígonos. (B1.15) 
• Representación de formas planas. (B1.16) 
• Trazado de formas proporcionais. (B1.17) 
• Resolución gráfica de triángulos. (B1.18) 
• Determinación, propiedades e aplicacións dos seus puntos notables. (B1.19) 
• Proporcionalidade e semellanza. (B1.20) 
• Análise de trazado de formas poligonais por triangulación, radiación e itinerario. 

(B1.21) 
• Construción e utilización de escalas gráficas. (B1.22) 
• Transformacións xeométricas elementais: xiro, translación, simetría homotecia 

e afinidade. Identificación de invariantes. Aplicacións. (B1.23) 
• Tanxencias e enlaces. (B1.24) 
• Resolución de problemas básicos de tanxencias e enlaces. Aplicacións. 

(B1.25) 
• Construción de curvas técnicas, óvalos, ovoides e espirais. (B1.26) 
• Aplicacións da xeometría ao deseño arquitectónico e industrial. (B1.27) 
• Xeometría e novas tecnoloxías. (B1.28) 
• Aplicacións de debuxo vectorial en 2D. (B1.29) 
• Exercicios de aplicación de trazado de tanxencias e enlaces. (B1.30) 

 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 78 sesións 
Secuencia: Contidos até Transformacións xeométricas 1º trimestre, 1ª avaliación 
                   A partir de Tanxencias e Enlaces 1º e 2º trimestres, 2ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais sinxelas no plano coa 

axuda de utensilios convencionais de debuxo sobre taboleiro, aplicando os 
fundamentos da xeometría métrica de acordo cun esquema paso a paso e/ou unha 
figura de análise elaborada previamente. (G-1) 
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2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por circunferencias e liñas 
rectas, aplicando os conceptos fundamentais de tanxencias, resaltar a forma final 
determinada e indicar graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os seus elementos. (G-2) 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 1ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (70% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (10% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
Estándares de aprendizaxe 

1. Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en redes modulares cadradas 
coa axuda do escuadro e o cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente o trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas. (b, d, e, 
g, i, l, m), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, 
B1.12, B1.13, B1.14, B1.15, B1.16, B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, B1.21, B1.22, 
B1.23), (CSIEE), (G-1) 

 
2. Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares xeométricos de 

aplicación aos trazados fundamentais no plano, e comproba graficamente o 
cumprimento das condicións establecidas. (b, d, e, g, i, l, m), (B1.1, B1.2, B1.3, 
B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13, B1.14, B1.15, 
B1.16, B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, B1.21, B1.22, B1.23), (CMCCT), (G-1) 

 
3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cuadriláteros e polígonos 

coas súas propiedades, e identifica as súas aplicacións. (b, d, e, g, i, l, m), 
(B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, 
B1.13, B1.14, B1.15, B1.16, B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, B1.21, B1.22, B1.23), 
(CAA), (G-1) 
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4. Comprende as relacións métricas dos ángulos da circunferencia e o círculo, 
describe as súas propiedades e identifica as súas posibles aplicacións. (b, d, e, 
g, i, l, m), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, 
B1.12, B1.13, B1.14, B1.15, B1.16, B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, B1.21, B1.22, 
B1.23), (CAA), (G-1) 

 
5. Resolve triángulos coa axuda de regra e compás, aplicando as propiedades 

das súas liñas e os puntos notables, e os principios xeométricos elementais, e 
xustifica o procedemento utilizado. (b, d, e, g, i, l, m), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13, B1.14, B1.15, B1.16, 
B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, B1.21, B1.22, B1.23), (CMCCT), (G-1) 

 
6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos analizando as 

relacións métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por triangulación, 
radiación, itinerario ou relacións de semellanza. (b, d, e, g, i, l, m), (B1.1, B1.2, 
B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13, B1.14, 
B1.15, B1.16, B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, B1.21, B1.22, B1.23), (CSIEE),     
(G-1) 

 
7. Reproduce figuras proporcionais determinando a razón idónea para o espazo 

de debuxo dispoñible, construíndo a escala gráfica correspondente en función 
da apreciación establecida e utilizándoa coa precisión requirida. (b, d, e, g, i, l, 
m), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, 
B1.13, B1.14, B1.15, B1.16, B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, B1.21, B1.22, B1.23), 
(CSIEE), (G-1) 

 
8. Comprende as características das transformacións xeométricas elementais 

(xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), identificando as súas 
invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas xeométricos e para a 
representación de formas planas. (b, d, e, g, i, l, m), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13, B1.14, B1.15, B1.16, 
B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, B1.21, B1.22, B1.23), (CAA), (G-1) 

 
9. Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, centros e raios de 

circunferencias, analizando figuras compostas por enlaces entre liñas rectas e 
arcos de circunferencia. (b, d, e, g, i, l), (B1.24, B1.25, B1.26, B1.27, B1.28, 
B1.29, B1.30), (CMCCT), (G-2) 

 
10. Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda de regra e compás, 

aplicando con rigor e exactitude as súas propiedades intrínsecas, e utilizando 
recursos gráficos para destacar claramente o trazado principal elaborado das 
liñas auxiliares utilizadas. (b, d, e, g, i, l), (B1.24, B1.25, B1.26, B1.27, B1.28, 
B1.29, B1.30), (CAA), (G-2) 

 
11. Aplica os coñecementos de tanxencias á construción de óvalos, ovoides e 

espirais, e relaciona a súa forma coas principais aplicacións no deseño 
arquitectónico e industrial. (b, d, e, g, i, l), (B1.24, B1.25, B1.26, B1.27, B1.28, 
B1.29, B1.30), (CSIEE), (G-2) 

 
12. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente 

figuras planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de 
circunferencia, indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. (b, d, e, g, i, l), (B1.24, 
B1.25, B1.26, B1.27, B1.28, B1.29, B1.30), (CSIEE), (G-2) 

 



IES Arcebispo Xelmírez I. Departamento de Artes Plásticas ______________ Curso 2016/17 
 

 47 

 
II- Sistemas de representación 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon- 
sable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comu- 
nicación. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Competencia dixital (CD). 
Aprender a aprender (CAA). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Contidos 

• Fundamentos dos sistemas de representación. (B2.1) 
• Sistemas de representación na arte. (B2.2) 
• Evolución histórica dos sistemas de representación. (B2.3) 
• Sistemas de representación e debuxo técnico. Ámbitos de aplicación. (B2.4) 
• Vantaxes e inconvenientes. Criterios de selección. (B2.5) 
• Clases de proxección. (B2.6) 
• Sistemas de representación e novas tecnoloxías. (B2.7) 
• Aplicacións de debuxo vectorial en 3D. (B2.8) 
• Sistema diédrico. (B2.9) 
• Procedementos para a obtención das proxeccións diédricas. (B2.10) 
• Disposición normalizada. (B2.11) 
• Reversibilidade do sistema. Número de proxeccións suficientes. (B2.12) 
• Representación e identificación de puntos, rectas e planos. Posicións no 

espazo. Paralelismo e perpendicularidade. Pertenza e intersección. (B2.13) 
• Proxeccións diédricas de sólidos e espazos sinxelos. (B2.14) 
• Seccións planas. Determinación da súa verdadeira magnitude. (B2.15) 
• Procedementos para a obtención e disposición das proxeccións diédricas. 

(B2.16) 
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• Visualización e debuxo a man alzada de axonometrías a partir das vistas 
principais de pezas sinxelas. (B2.17) 

• Seccións planas. Determinación da súa verdadeira magnitude. (B2.18) 
• Sistema de planos cotados: aplicacións. (B2.19) 
• Sistema axonométrico. (B2.20) 
• Fundamentos do sistema. Disposición dos eixes e utilización dos coeficientes 

de redución. (B2.21) 
• Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas e 

trimétricas. (B2.22) 
• Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas cabaleiras e militares. (B2.23) 
• Aplicación do óvalo isométrico como representación simplificada de formas 

circulares. (B2.24) 
• Sistema cónico central. (B2.25) 
• Elementos do sistema. Plano do cadro e cono visual. (B2.26) 
• Determinación do punto de vista e orientación das caras principais. (B2.27) 
• Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. (B2.28) 
• Representación simplificada da circunferencia. (B2.29) 
• Sistema cónico oblicuo. (B2.30) 
• Representación simplificada da circunferencia. (B2.31) 
• Representación de sólidos nos diferentes sistemas. (B2.32) 

 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 32 sesións 
Secuencia: Contidos xerais e Diédrico 2º trimestre, 2ª avaliación 
                   Resto de sistemas 2º e 3º trimestres, 3ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Relacionar os fundamentos e as características dos sistemas de representación 

coas súas posibles aplicacións ao debuxo técnico, seleccionando o sistema 
axeitado ao obxectivo previsto, e identificar as vantaxes e os inconvenientes en 
función da información que se desexe amosar e dos recursos dispoñibles. (G-1) 

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

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

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

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
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A cualificación da 2ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (70% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (10% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

c. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
Estándares de aprendizaxe 

1. Identifica o sistema de representación empregado a partir da análise de 
debuxos técnicos, ilustracións ou fotografías de obxectos ou espazos, e 
determina as características diferenciais e os elementos principais do sistema. 
(b, d, e, i, l), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, 
B2.11, B2.12, B2.13, B2.14, B2.15, B2.16, B2.17, B2.18), (CCL), (G-1) 

 
2. Establece o ámbito de aplicación dos principais sistemas de representación, e 

ilustra as súas vantaxes e os seus inconvenientes mediante o debuxo a man 
alzada dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. (b, d, e, i, l), (B2.1, B2.2, B2.3, 
B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, B2.12, B2.13, B2.14, B2.15, 
B2.16, B2.17, B2.18), (CCL), (G-1) 

 
3. Selecciona o sistema de representación idóneo para a definición dun obxecto 

ou espazo, analizando a complexidade da súa forma, a finalidade da 
representación, a exactitude requirida e os recursos informáticos dispoñibles. 
(b, d, e, i, l), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, 
B2.11, B2.12, B2.13, B2.14, B2.15, B2.16, B2.17, B2.18), (CD), (G-1) 

 
4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e describe os procedementos 

de obtención das proxeccións e a súa disposición normalizada. (b, d, g, e, i, l), 
(B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, B2.12, 
B2.13, B2.14, B2.15, B2.16, B2.17, B2.18), (CMCCT), (G-1) 

 
5. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, relacionando os seus 

elementos, convencionalismos e notacións coas proxeccións necesarias para 
representar inequivocamente a posición de puntos, rectas e planos, e resolve 
problemas de pertenza, intersección e verdadeira magnitude. (b, d, g, e, i, l), 
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(B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, B2.12, 
B2.13, B2.14, B2.15, B2.16, B2.17, B2.18), (CAA), (G-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, dispondo as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os seus elementos de xeito inequívoco. (b, d, e, 
g, i, l), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, 
B2.12, B2.13, B2.14, B2.15, B2.16, B2.17, B2.18), (CSIEE), (G-1) 

 
7. Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas definidas 

suficientemente polas súas vistas principais, debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais (isometrías e cabaleiras). (b, d, e, g, i, l), (B2.1, 
B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, B2.12, B2.13, 
B2.14, B2.15, B2.16, B2.17, B2.18), (CMCCT), (G-1) 

 
8. Determina seccións planas de obxectos tridimensionais sinxelos, visualizando 

intuitivamente a súa posición mediante perspectivas a man alzada, debuxando 
as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude. (b, d, e, 
g, i, l), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, 
B2.12, B2.13, B2.14, B2.15, B2.16, B2.17, B2.18), (CCEC), (G-1) 

 
9. Comprende o funcionamento do sistema de planos cotados como unha 

variante do sistema diédrico que permite rendibilizar os coñecementos 
adquiridos, ilustra as súas principais aplicacións mediante a resolución de 
problemas sinxelos de pertenza e intersección e obtén perfís dun terreo a partir 
das súas curvas de nivel. (b, d, e, g, i, l), (B2.19), (CAA), (G-2) 

 
10. Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos polas súas vistas 

principais, coa axuda de utensilios de debuxo sobre taboleiro, representando 
as circunferencias situadas en caras paralelas aos planos coordenados como 
óvalos en lugar de elipses, simplificando o seu trazado. (b, d, g, e, i, l), (B2.20, 
B2.21, B2.22, B2.23, B2.24), (CCEC), (G-3) 

 
11. Realiza perspectivas cabaleiras ou planimétricas (militares) de corpos ou 

espazos con circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa orientación para simplificar o seu trazado. (b, d, 
e, g, i, l), (B2.20, B2.21, B2.22, B2.23, B2.24), (CCEC), (G-3) 

 
12. Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en 

función da orientación das caras principais respecto ao plano do cadro e a 
repercusión da posición do punto de vista sobre o resultado final, determinando 
o punto principal, a liña do horizonte, os puntos de fuga e os seus puntos de 
medida. (b, d, e, g, i, l), (B2.25, B2.26, B2.27, B2.28, B2.29, B2.30, B2.31, 
B2.32), (CCL), (G-4) 

 
13. Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo perspectivas cónicas centrais de 

corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos 
planos coordenados, dispondo a súa orientación para simplificar o seu trazado. 
(b, d, e, g, i, l), (B2.25, B2.26, B2.27, B2.28, B2.29, B2.30, B2.31, B2.32), 
(CSIEE), (G-4) 

 
14. Representa formas sólidas ou espaciais con arcos de circunferencia en caras 

horizontais ou verticais, debuxando perspectivas cónicas oblicuas coa axuda 
de utensilios de debuxo, simplificando a construción das elipses perspectivas 



IES Arcebispo Xelmírez I. Departamento de Artes Plásticas ______________ Curso 2016/17 
 

 51 

mediante o trazado de polígonos circunscritos, trazándoas a man alzada ou 
coa axuda de patróns de curvas. (b, d, e, g, i, l), (B2.25, B2.26, B2.27, B2.28, 
B2.29, B2.30, B2.31, B2.32), (CMCCT), (G-4) 

 
 
III- Normalización 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon- 
sable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comu- 
nicación. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
Aprender a aprender (CAA). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 
 
Contidos 

• Elementos da normalización consonte a normativa. (B3.1) 
• Proxecto: necesidade e ámbito de aplicación das normas. (B3.2) 
• Formatos. Dobra de planos. (B3.3) 
• Vistas. Liñas normalizadas. (B3.4) 
• Aplicacións da normalización. (B3.5) 
• Escalas. Cotación. (B3.6) 
• Debuxo industrial. (B3.7) 
• Escalas. Cotación. (B3.8) 
• Debuxo arquitectónico. (B3.9) 
• Cortes e seccións. (B3.10) 

 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 18 sesións 
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Secuencia: 3º trimestre, 3ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Valorar a normalización como convencionalismo para a comunicación universal 

que permite simplificar os métodos de produción, asegurar a calidade dos 
produtos, posibilitar a súa distribución e garantir a súa utilización polo destinatario 
final. (G-1) 

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

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 3ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (70% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (10% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
Estándares de aprendizaxe 

1. Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización das normas UNE, EN e ISO, 
e relaciona as específicas do debuxo técnico coa súa aplicación para a 
elección e a dobra de formatos, para o emprego de escalas, para establecer o 
valor representativo das liñas, para dispor as vistas e para a cotación. (b, d, e, 
g, i, l), (B3.1), (CCL), (G-1) 

 
2. Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos representados 

utilizando escalas normalizadas. (b, d, e, g, i, l), (B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, 
B3.7, B3.8, B3.9, B3.10), (CSIEE), (G-2) 
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3. Representa pezas e elementos industriais ou de construción, aplicando as 
normas referidas aos principais métodos de proxección ortográficos, 
seleccionando as vistas imprescindibles para a súa definición, dispóndoas 
axeitadamente e diferenciando o trazado de eixes, liñas vistas e ocultas. (b, d, 
e, g, i, l), (B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10), (CAA), (G-2) 

 
4. Cota pezas industriais sinxelas identificando as cotas necesarias para a súa 

correcta definición dimensional e dispóndoas de acordo coa norma. (b, d, e, g, 
i, l), (B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10), (CMCCT), (G-2) 

 
5. Cota espazos arquitectónicos sinxelos identificando as cotas necesarias para a 

súa correcta definición dimensional e dispóndoas de acordo coa norma. (b, d, 
e, g, i, l), (B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10), (CMCCT),  
(G-2) 

 
6. Representa obxectos con ocos mediante cortes e seccións, aplicando as 

normas básicas correspondentes. (b, d, e, g, i, l), (B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, 
B3.7, B3.8, B3.9, B3.10), (CSIEE), (G-2) 

 
 
 
Debuxo Técnico II. 2º Bacharelato   
 
Debuxo Técnico II estrutúrase en tres bloques de contido:  

I. Xeometría e debuxo técnico: neste primeiro bloque, desenvólvense 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. 

II. Sistemas de representación: este bloque 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 
utilización do debuxo a man alzada como ferramenta de comunicación de ideas 
e análise de problemas de representación. 

III. Documentación gráfica de proxectos: 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 arquitectónico. 

 
 
I- Xeometría e debuxo técnico 
 
Obxectivos específicos deste bloque    
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon- 
sable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comu- 
nicación. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
 
Competencias clave  
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
Aprender a aprender (CAA). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 
Contidos 

• Resolución de problemas xeométricos. (B1.1) 
• Proporcionalidade. Rectángulo áureo. Aplicacións. (B1.2) 
• Construción de figuras planas equivalentes. (B1.3) 
• Relación entre os ángulos e a circunferencia. Arco capaz.  (B1.4) 
• Aplicacións. (B1.5)  
• Potencia dun punto respecto a unha circunferencia. Determinación e 

propiedades do eixe radical e do centro radical. Aplicación á resolución de 
tanxencias. (B1.6) 

• Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación á resolución de 
tanxencias. (B1.7) 

• Transformacións xeométricas. Aplicacións. (B1.8) 
• Trazado de curvas cónicas e técnicas. (B1.9) 
• Curvas cónicas. Orixe, determinación e trazado da elipse, a parábola e a 

hipérbole. (B1.10) 
• Curvas técnicas. Orixe, determinación e trazado das curvas cíclicas e 

envolventes.  (B1.11) 
• Resolución de problemas de pertenza, tanxencia e incidencia. Aplicacións. 

(B1.12) 
• Homoloxía. Determinación dos seus elementos. Trazado de figuras homólogas. 

Aplicacións. (B1.13) 
• Afinidade. Determinación dos seus elementos. Trazado de figuras afíns. 

Construción da elipse afín a unha circunferencia. (B1.14) 
• Trazado de figuras planas complexas utilizando escalas e construcións 

auxiliares axeitadas. (B1.15) 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 48 sesións 
Secuencia: 1º trimestre, 1ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
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(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais sinxelas no plano coa 

axuda de utensilios convencionais de debuxo sobre taboleiro, aplicando os 
fundamentos da xeometría métrica de acordo cun esquema paso a paso e/ou unha 
figura de análise elaborada previamente. (G-1) 

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

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 1ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (70% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (10% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
Estándares de aprendizaxe 

1. Identifica a estrutura xeométrica de obxectos industriais ou arquitectónicos a 
partir da análise de plantas, alzados, perspectivas ou fotografías, sinalando os 
seus elementos básicos e determinando as principais relacións de 
proporcionalidade. (b, d, e, g, i, l), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, 
B1.8), (CCL), (G-1) 

 
2. Determina lugares xeométricos de aplicación ao debuxo aplicando os 

conceptos de potencia ou inversión. (b, d, e, g, i, l), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8), (CMCCT), (G-1) 

 
3. Transforma por inversión figuras planas compostas por puntos, rectas e 

circunferencias describindo as súas posibles aplicacións á resolución de 
problemas xeométricos. (b, d, e, g, i, l), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, 
B1.7, B1.8), (CAA), (G-1) 
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4. Selecciona estratexias para a resolución de problemas xeométricos complexos, 
analizando as posibles solucións e transformándoos por analoxía noutros 
problemas máis sinxelos. (b, d, e, g, i, l), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, 
B1.7, B1.8), (CSIEE), (G-1) 

 
5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades dos eixes e 

centros radicais, e indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. (b, d, e, g, i, l, m), (b, d, 
e, g, i, l), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8), (CMCCT), (G-1) 

 
6. Comprende a orixe das curvas cónicas e as relacións métricas entre 

elementos, describe as súas propiedades e identifica as súas aplicacións. (b, d, 
e, g, i, l), (B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13), (CCL), (G-2) 

 
7. Resolve problemas de pertenza, intersección e tanxencias entre liñas rectas e 

curvas cónicas, aplicando as súas propiedades, e xustifica o procedemento 
utilizado. (b, d, e, g, i, l), (B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13), (CAA), (G-2) 

 
8. Traza curvas cónicas logo de determinar os elementos que as definen, tales 

como eixes, focos, directrices, tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu 
trazado por puntos ou por homoloxía respecto á circunferencia. (b, d, e, g, i, l), 
(B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13), (CSIEE), (G-2) 

 
9. Comprende as características das transformacións homolóxicas, identifica os 

seus invariantes xeométricos e describe as súas aplicacións. (b, d, e, g, i, l), 
(B1.8, B1.13, B1.14, B1.15), (CCL), (G-3) 

 
10. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas xeométricos e á 

representación de formas planas. (b, d, e, g, i, l), (B1.8, B1.13, B1.14, B1.15), 
(CSIEE), (G-3) 

 
11. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente 

figuras planas complexas, e indica graficamente a construción auxiliar utilizada. 
(b, d, e, g, i, l), (B1.8, B1.13, B1.14, B1.15), (CMCCT), (G-3) 

 
 
II- Sistemas de representación 
 
Obxectivos específicos deste bloque    
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon- 
sable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comu- 
nicación. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
 
Competencias clave   CAA-CSIEE-CMCCT-CCEC 
Aprender a aprender (CAA). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Contidos 

• Punto, recta e plano no sistema diédrico. (B2.1) 
• Resolución de problemas de pertenza, incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade. (B2.2) 
• Determinación da verdadeira magnitude de segmentos e formas planas. (B2.3) 
• Construción de figuras planas no sistema diédrico. (B2.4) 
• Abatemento de planos. Determinación dos seus elementos. Aplicacións. (B2.5) 
• Xiro dun corpo xeométrico. Aplicacións. (B2.6) 
• Cambios de plano. Determinación das novas proxeccións. Aplicacións. (B2.7) 
• Afinidade entre proxeccións. (B2.8) 
• Problema inverso ao abatemento. (B2.9) 
• Corpos xeométricos no sistema diédrico. (B2.10) 
• Representación de poliedros regulares. Posicións singulares. (B2.11) 
• Determinación das súas seccións principais. (B2.12) 
• Representación de prismas e pirámides. (B2.13) 
• Representación de cilindros, conos e esferas. Seccións planas. (B2.14) 
• Determinación de seccións planas e elaboración de desenvolvementos. (B2.15) 
• Interseccións. (B2.16) 
• Xiros, abatementos ou cambios de plano para determinar a verdadeira 

magnitude de elementos de pezas tridimensionais. (B2.17) 
• Sistemas axonométricos ortogonais. (B2.18) 
• Posición do triedro fundamental. (B2.19) 
• Relación entre o triángulo de trazas e os eixes do sistema. (B2.20) 
• Determinación de coeficientes de redución. (B2.21) 
• Tipoloxía das axonometrías ortogonais. Vantaxes e inconvenientes.  (B2.22) 
• Representación de figuras planas.  (B2.23) 
• Representación simplificada da circunferencia. (B2.24) 
• Representación de corpos xeométricos e espazos arquitectónicos. Seccións 

planas. Interseccións. (B2.25) 
 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 45 sesións 
Secuencia: Contidos xerais e Diédrico 2º trimestre, 2ª avaliación 
                   Resto de sistemas 2º e 3º trimestres, 3ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
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1. Valorar a importancia da elaboración de debuxos a man alzada para desenvolver a 
visión espacial, analizando a posición relativa entre rectas, planos e superficies, 
identificando as súas relacións métricas para determinar o sistema de 
representación axeitado e a estratexia idónea que solucione os problemas de 
representación de corpos ou espazos tridimensionais. (G-1) 

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros e conos mediante as 
súas proxeccións ortográficas, analizando as posicións singulares respecto aos 
planos de proxección, determinando as relacións métricas entre os seus 
elementos, as seccións planas principais e a verdadeira magnitude ou 
desenvolvemento das superficies que os conforman. (G-2) 

3. Debuxar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros e 
conos, dispondo a súa posición en función da importancia relativa das caras que 
se desexen amosar e/ou da conveniencia dos trazados necesarios, utilizando a 
axuda do abatemento de figuras planas situadas nos planos coordenados, 
calculando os coeficientes de redución e determinando as seccións planas 
principais. (G-3) 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 2ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (70% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (10% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

b. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

d. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
Estándares de aprendizaxe 

1. Comprende os fundamentos ou principios xeométricos que condicionan o 
paralelismo e a perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o sistema 
diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos cotados como ferramenta base 
para resolver problemas de pertenza, posición, mínimas distancias e 
verdadeira magnitude. (b, d, e, g, i, l), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, 
B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, B2.12, B2.13), (CAA), (G-1) 
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2. Representa figuras planas contidas en planos paralelos, perpendiculares ou 
oblicuos aos planos de proxección, trazando as súas proxeccións diédricas. (b, 
d, e, g, i, l), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, 
B2.12, B2.13), (CSIEE), (G-1) 

 
3. Determina a verdadeira magnitude de segmentos, ángulos e figuras planas 

utilizando xiros, abatementos ou cambios de plano en sistema diédrico e, de 
ser o caso, no sistema de planos cotados. (b, d, e, g, i, l), (B2.1, B2.2, B2.3, 
B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, B2.12, B2.13), (CAA), (G-1) 

 
4. Representa o hexaedro ou cubo en calquera posición respecto aos planos 

coordenados, o resto dos poliedros regulares, prismas e pirámides en 
posicións favorables, coa axuda das súas proxeccións diédricas, determinando 
partes vistas e ocultas. (b, d, e, g, i, l), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, 
B2.7, B2.8, B2.9, B2.10, B2.11, B2.12, B2.13), (CAA), (G-1) 

 
5. Representa cilindros e conos de revolución aplicando xiros ou cambios de 

plano para dispor as súas proxeccións diédricas en posición favorable para 
resolver problemas de medida. (b, d, e, g, l, i), (B2.14, B2.15, B2.16, B2.17), 
(CMCCT, CAA), (G-2) 

 
6. Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais formados por 

superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, debuxando as súas 
proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude. (b, d, e, g, l, i), 
(B2.14, B2.15, B2.16, B2.17), (CMCCT), (G-2) 

 
7. Acha a intersección entre liñas rectas e corpos xeométricos coa axuda das 

súas proxeccións diédricas ou a súa perspectiva, indicando o trazado auxiliar 
utilizado para a determinación dos puntos de entrada e saída. (b, d, e, g, l, i), 
(B2.14, B2.15, B2.16, B2.17), (CMCCT), (G-2) 

 
8. Desenvolve superficies poliédricas, cilíndricas e cónicas, coa axuda das súas 

proxeccións diédricas, utilizando xiros, abatementos ou cambios de plano para 
obter a verdadeira magnitude das arestas e caras que as conforman. (b, d, e, 
g, l, i), (B2.14, B2.15, B2.16, B2.17), (CAA), (G-2) 

 
9. Comprende os fundamentos da axonometría ortogonal, clasificando a súa 

tipoloxía en función da orientación do triedro fundamental, determinando o 
triángulo de trazas e calculando os coeficientes de redución. (b, d, e, g, i, l), 
(B2.18, B2.19, B2.20, B2.21, B2.22, B2.23, B2.24, B2.25), (CMCCT), (G-3) 

 
10. Debuxa axonometrías de corpos ou espazos definidos polas súas vistas 

principais, dispondo a súa posición en función da importancia relativa das 
caras que se desexen amosar e/ou da conveniencia dos trazados necesarios. 
(b, d, e, g, i, l), (B2.18, B2.19, B2.20, B2.21, B2.22, B2.23, B2.24, B2.25), 
(CCEC), (G-3) 

 
11. Determina a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais formados por 

superficies poliédricas, debuxando isometrías ou perspectivas cabaleiras. (b, d, 
e, g, i, l), (B2.18, B2.19, B2.20, B2.21, B2.22, B2.23, B2.24, B2.25), (CCEC), 
(G-3) 

 
 
III- Documentación gráfica de proxectos 
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Obxectivos específicos deste bloque  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon- 
sable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comu- 
nicación. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
 
Competencias clave   
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Competencia Dixital (CD). 
 
 
Contidos 

• Elaboración de bosquexos, esbozos e planos. (B3.1) 
• Proceso de deseño ou fabricación: perspectiva histórica e situación actual. 

(B3.2) 
• Proxecto: tipos e elementos. (B3.3) 
• Planificación de proxectos.  (B3.4) 
• Identificación das fases dun proxecto. Programación de tarefas. (B3.5) 
• Elaboración das primeiras ideas.  (B3.6) 
• Tipos de planos: de situación, de conxunto, de montaxe, de instalación, de 

detalle, de fabricación ou de construción. (B3.7) 
• Presentación de proxectos. (B3.8) 
• Elaboración da documentación gráfica dun proxecto gráfico, industrial ou 

arquitectónico sinxelo. (B3.9) 
• Debuxo de bosquexos a man alzada e esquemas. (B3.10) 
• Elaboración de debuxos cotados. (B3.11) 
• Elaboración de esbozos de pezas e conxuntos. (B3.12) 
• Posibilidades das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao 

deseño, á edición, ao arquivamento e á presentación de proxectos. (B3.13) 
• Debuxo vectorial 2D. Debuxo e edición de entidades. Creación de bloques. 

Visibilidade de capas. (B3.14) 
• Debuxo vectorial 3D. Inserción e edición de sólidos. Galerías e bibliotecas de 

modelos. Incorporación de texturas. (B3.15) 
• Selección do encadramento, a iluminación e o punto de vista. (B3.16) 
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• Resolución de exercicios de debuxo técnico utilizando recursos informáticos. 
(B3.17) 

 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 18 sesións 
Secuencia: 3º trimestre, 3ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 

1. Elaborar bosquexos, esbozos e planos necesarios para a definición dun 
proxecto sinxelo relacionado co deseño industrial ou arquitectónico, valorar a 
exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona a utilización de aplicacións 
informáticas, planificar de maneira conxunta o seu desenvolvemento, revisar o 
avance dos traballos e asumir as tarefas encomendadas con responsabilidade. 
(G-1) 

2. Presentar de xeito individual e colectivo os bosquexos, os esbozos e os planos 
necesarios para a definición dun proxecto sinxelo relacionado co deseño 
industrial ou arquitectónico, valorar a exactitude, a rapidez e a limpeza que 
proporciona a utilización de aplicacións informáticas, planificar de maneira 
conxunta o seu desenvolvemento, revisar o avance dos traballos e asumir as 
tarefas encomendadas con responsabilidade. (G-2) 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación da 3ª avaliación deberá reflectir a proporción en que o alumno 
demostre que acadou os obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de 
consecución antes expostos, para cada estándar de aprendizaxe traballado neste 
período. O profesor deberá calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (70% da cualificación).  
II. Láminas e traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (10% da 

cualificación).  
III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 

colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

 A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 
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Estándares de aprendizaxe 
1. Elabora e participa activamente en proxectos cooperativos de construción 

xeométrica, aplicando estratexias propias adecuadas á linguaxe do debuxo 
técnico. (b, d, e, g, i, l), (B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, 
B3.10, B3.11, B3.12), (CSC), (G-1) 

 
2. Identifica formas e medidas de obxectos industriais ou arquitectónicos, a partir 

dos planos técnicos que os definen. (b, d, e, g, i, l), (B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10, B3.11, B3.12), (CMCCT), (G-1) 

 
3. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos cotados para posibilitar a 

comunicación técnica con outras persoas. (b, d, e, g, i, l), (B3.1, B3.2, B3.3, 
B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10, B3.11, B3.12), (CCEC), (G-1) 

 
4. Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas industriais ou obxectos 

arquitectónicos, dispondo as vistas, os cortes e/ou as seccións necesarias, 
tomando medidas directamente da realidade ou de perspectivas a escala, 
elaborando bosquexos a man alzada para a elaboración de debuxos cotados e 
planos de montaxe, instalación, detalle ou fabricación, de acordo coa normativa 
de aplicación. (b, d, e, g, i, l), (B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, 
B3.9, B3.10, B3.11, B3.12), (CCEC), (G-1) 

 
5. Comprende as posibilidades das aplicacións informáticas relacionadas co 

debuxo técnico, e valora a exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona a 
súa utilización. (b, d, e, g, i, l), (B3.13, B3.14, B3.15, B3.16, B3.17), (CD), (G-3) 

 
6. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos coa axuda de programas de 

debuxo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, 
editando obxectos e dispondo a información relacionada en capas 
diferenciadas pola súa utilidade. (b, d, e, g, i, l), (B3.13, B3.14, B3.15, B3.16, 
B3.17), (CD), (G-3) 
 

7. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos utilizando programas de 
creación de modelos en 3D, inserindo sólidos elementais, manipulándoos ata 
obter a forma buscada, importando modelos ou obxectos de galerías ou 
bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando o encadramento, a 
iluminación e o punto de vista adecuado ao propósito buscado. (b, d, e, g, i, l), 
(B3.13, B3.14, B3.15, B3.16, B3.17), (CD), (G-3) 

8. Presenta os traballos de debuxo técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de xeito que estes sexan claros e limpos, e que respondan ao 
obxectivo para os que se realizaron. (b, d, e, g, i, l), (B3.13, B3.14, B3.15, 
B3.16, B3.17), (CD), (G-3) 

 
 
 
7. IMAXE E SON 
 
 
Imaxe e Son  .  2º de Bacharelato 
 
A materia estrutúrase en nove bloques: "Recursos expresivos utilizados en producións 
audiovisuais", "Análise de situacións audiovisuais", "Elaboración de guións 
audiovisuais", "Captación de imaxes fotográficas e de vídeo","Tratamento dixital de 
imaxes", "Edición de pezas visuais", "Deseño de bandas sonoras", "Calidades técnicas 
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do equipamento de son idóneo en radio e medios audiovisuais" e "Equipamento 
técnico en proxectos multimedia". 
 
I- Recursos expresivos utilizados en producións audiovisuais 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
 
Competencias clave 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Competencia Dixital (CD) 
 
Contidos 

• Produción audiovisual: tipoloxía de xénero, intencionalidade comunicativa e 
códigos expresivos. (B1.1) 

• Características expresivas da imaxe: calidades plásticas, funcionais, 
semánticas e técnicas. (B1.2) 

• Característica expresivas nos dispositivos de captación de imaxe analóxicos e 
dixitais. (B1.3) 

• Encadramento e ángulo de cámara. Tipos de plano: uso e funcionalidade. 
(B1.4) 

• Conceptos espaciais da imaxe: valor expresivo e comunicativo. Campo e fóra 
de campo. Movemento interno e posta en escena. (B1.5) 

• Uso do son diexético e extradiexético. Voz en off. (B1.6) 
 
 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 9 sesións 
Secuencia: 1º trimestre, 1ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
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1. Analizar criticamente os recursos expresivos utilizados nas producións 
audiovisuais, relacionando as características funcionais e tipolóxicas coa 
consecución dos obxectivos comunicativos. (G-1) 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado neste período. O profesor deberá 
calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Identifica a tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa e os códigos 
expresivos empregados na realización de produtos audiovisuais, a partir da 
súa visión e da súa análise crítica. (b, d, g, h, n), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, 
B1.6), (CSC), (G-1)  

 
2. Recoñece as características expresivas da imaxe fixa e móbil e as súas 

calidades plásticas, funcionais, semánticas e técnicas, en composicións 
fotográficas e produtos audiovisuais multimedia e dos novos medios.  (b, d, g, 
h, n), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6), (CD), (G-1) 

 
3. Valora as consecuencias comunicativas da utilización formal e expresiva do 

encadramento, o ángulo de cámara e os seus movementos na resolución de 
diversas situacións audiovisuais. (b, d, g, h, n), (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, 
B1.6), (CSC), (G-1)  

 
4. Relaciona o valor expresivo e comunicativo dos conceptos espaciais da imaxe, 

tales como o campo, o fóra de campo e os movementos interno e externo dos 
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planos, coa interpretación do relato audiovisual. (b, d, g, h, n), (B1.1, B1.2, 
B1.3, B1.4, B1.5, B1.6), (CSC), (G-1)    

 
 
II- Análise de situacións audiovisuais 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia dixital (CD). 
Aprender a aprender (CAA). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
 
Contidos 

• Elementos teóricos da montaxe audiovisual: tipoloxías. (B2.1) 
• Temporalidade e ritmo na edición. (B2.2) 
• Recursos técnicos da montaxe e a edición: corte, fundido e encadeado. (B2.3) 
• Efectos e signos de puntuación na transmisión comprensiva da mensaxe 

audiovisual. (B2.4) 
• Funcións da linguaxe. Fragmentación. Non fragmentación. Construción do 

significado. (B2.5) 
• Influencia da técnica da montaxe e a edición na percepción do espazo e a 

temporalidade. (B2.6) 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 9 sesións 
Secuencia: 1º trimestre, 1ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
 (Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Analizar situacións audiovisuais extraídas de produtos cinematográficos de 

diversos xéneros, aplicando as técnicas de linguaxe audiovisual e valorando os 
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elementos que garanten o mantemento da continuidade narrativa e formal nunha 
produción audiovisual. (G-1) 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado neste período. O profesor deberá 
calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Analiza os elementos teóricos da montaxe audiovisual para a análise da 
continuidade da mensaxe narrativa de produtos fílmicos. (b, d, g, h, n), (B2.1, 
B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6), (CCL), (G-1) 

 
2. Diferencia as achegas máis significativas producidas na evolución histórica das 

teorías da montaxe audiovisual. (b, d, g, h, n), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, 
B2.6), (CD), (G-1) 

 
3. Valora as consecuencias da aplicación das técnicas de montaxe fílmica no 

mantemento da continuidade narrativa, perceptiva, formal, de movemento, de 
acción e de dirección.  (b, d, g, h, n), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6), 
(CCEC), (G-1) 

 
4. Relaciona a funcionalidade narrativa e expresiva dos efectos e os signos de 

puntuación, así como a súa corrección técnica, coa transmisión comprensiva 
da mensaxe nunha produción audiovisual. (b, d, g, h, n), (B2.1, B2.2, B2.3, 
B2.4, B2.5, B2.6), (CAA), (G-1)  
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5. Xustifica as alternativas posibles na montaxe dun produto audiovisual, a partir 
da valoración do tratamento do tempo, do espazo e da idea ou contido. (b, d, g, 
h, n), (B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6), (CAA), (G-1)   

 
 
III- Elaboración de guións audiovisuais 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
Competencias clave 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Aprender a aprender (CAA). 
Comunicación lingüística (CCL) 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 
Contidos 

• O guión como documento de traballo. Translación do texto á imaxe e ao son. 
(B3.1) 

• Guión audiovisual. Estrutura narrativa. Idea temática. Escenas e secuencias. 
(B3.2) 

• Fases de creación dun guión. (B3.3) 
• Guión literario, guión técnico e storyboard. (B3.4) 
• Produción audiovisual multimedia: fases e persoal que intervén. (B3.5) 
• Guión audiovisual e guión de audiodescrición. (B3.6) 

 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 9 sesións 
Secuencia: 1º trimestre, 1ª avaliación 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Elaborar guións audiovisuais aplicando unha estrutura narrativa coherente coas 

posibilidades expresivas da imaxe, o son e a música. (G1) 
 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado neste período. O profesor deberá 
calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Valora a importancia da función expresiva da imaxe, o son e a música no 
proceso de creación de guións audiovisuais.  (b, d, g, h, m, n), (B3.1, B3.2, 
B3.3, B3.4, B3.5, B3.6), (CCEC), (G-1)  

 
2. Caracteriza a estrutura narrativa e a idea temática dun guión audiovisual de 

ficción, a partir da análise dun proxecto achegado (b, d, g, h, m, n), (B3.1, B3.2, 
B3.3, B3.4, B3.5, B3.6), (CAA), (G-1)  

 
3. Constrúe o guión literario dunha determinada secuencia seguindo as fases 

estandarizadas nas producións audiovisuais: determinación da idea, 
documentación, storyline, argumento e tratamento. (b, d, g, h, m, n), (B3.1, 
B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6), (CCL), (G-1)  
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4. Realiza a transformación dunha secuencia dramática á estrutura propia dun 
guión técnico e un storyboard. (b, d, g, h, m, n), (B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, 
B3.6), (CSIEE), (G-1) 

 
5. Relaciona os procesos e as fases dunha produción audiovisual multimedia 

coas funcións do persoal técnico e artístico que intervén nesta. (b, d, g, h, m, 
n), (B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6), (CAA), (G-1)  

 
6. Identifica as diferenzas e as semellanzas na construción de guións 

audiovisuais e guións de audiodescrición. (b, d, g, h, m, n), (B3.1, B3.2, B3.3, 
B3.4, B3.5, B3.6), (CCL), (G-1)   

 
 
IV- Captación de imaxes fotográficas e de vídeo 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
Competencias clave 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
 
Contidos 

• Sistemas e dispositivos de captación e reprodución visual. Percepción visual e 
funcionamento das cámaras fotográfica e de vídeo. (B4.1) 

• Iluminación da escena. (B4.2) 
• Composición e posta en escena: sentido estético e sentido narrativo. (B4.3) 
• Tipos de movementos de imaxe. Desprazamento do eixe e focal. (B4.4) 
• Aspectos técnicos da imaxe: distancia focal, temperatura de cor, exposición e 

resolución. (B4.5) 
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• Tipoloxía de soportes audiovisuais e os seus formatos. (B4.6) 
• Aplicación dos conceptos de plano, toma, exposición, enfoque, punto de vista e 

ángulo de encadre. (B4.7) 
• Resolución da imaxe e almacenamento. (B4.8) 
• Dereitos de imaxe: Copyright e Copyleft. Cesión de dereitos imaxe. (B4.9) 

 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 9 sesións 
Secuencia: 1º trimestre, 1ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Gravar pezas audiovisuais aplicando técnicas de captación de imaxes fotográficas 

e de vídeo, e reforzando a súa expresividade mediante os recursos e medios 
técnicos da linguaxe audiovisual. (G1) 

2. Recoñecer os sistemas de xestión, distribución e protección de dereitos de autoría. 
(G2) 

 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado neste período. O profesor deberá 
calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 
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Estándares de aprendizaxe 

1. Compara o proceso de captación de imaxes do ollo humano e da percepción 
visual coa aplicación transferida aos sistemas de captación e reprodución 
visual. (b, d, g, h, i, m, n), (B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, B4.6, B4.7, B4.8), 
(CSC), (G-1)  

 
2. Xustifica o efecto da iluminación das secuencias que se vaian captar polos 

sistemas técnicos audiovisuais. (b, d, g, h, i, m, n), (B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, 
B4.5, B4.6, B4.7, B4.8), (CMCCT), (G-1) 

 
3. Dispón os flashes fotográficos ou a iluminación lixeira necesaria para adecuar 

as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou 
de vídeo. (b, d, g, h, i, m, n), (B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, B4.6, B4.7, B4.8), 
(CMCCT), (G-1)  

 
4. Rexistra coa cámara de vídeo e coa fotográfica as tomas, os planos e as 

secuencias, e introduce os axustes necesarios de temperatura de cor, 
exposición, resolución, son e os metadatos coa información necesaria para a 
súa identificación. (b, d, g, h, i, m, n), (B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, B4.6, B4.7, 
B4.8), (CMCCT), (G-1) 

 
5. Elixe as alternativas apropiadas de rexistro en fita magnética, discos ópticos, 

tarxetas de memoria e discos duros que resulten idóneas para diversos tipos 
de filmación ou gravación audiovisual. (b, d, g, h, i, m, n), (B4.1, B4.2, B4.3, 
B4.4, B4.5, B4.6, B4.7, B4.8), (CMCCT), (G-1)  

 
6. Utiliza recursos audiovisuais de acordo coas leis de propiedade intelectual. (b, 

d, g, h, i, m, n), (B4.9), (CSC), (G-2)   
 
V- Tratamento dixital de imaxes 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 
Contidos 

• Axustes da imaxe fixa: balance de brancos, contraste, brillo e saturación. (B5.1) 
• Corrección de cor. (B5.2) 
• Correccións perspectivas da imaxe na posprodución. (B5.3) 

 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 9 sesións 
Secuencia: 2º trimestre, 2ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Realizar o tratamento dixital de imaxes valorando características de cor, formatos e 

contraste, e empregando técnicas de xeración, pro-cesamento e retoque de imaxe 
fixa. (G1) 

 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado neste período. O profesor deberá 
calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 
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b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Corrixe anomalías dos orixinais de imaxe fixa, e realiza os axustes necesarios 
de contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación, adaptando o resultado ás 
características do medio ou soporte final das imaxes.  (b, d, g, h, i, m, n), (B5.1, 
B5.2, B5.3), (CMCCT), (G-1)  

 
2. Adapta e axusta as imaxes ás características técnicas do medio ou soporte 

final, garantindo, de ser o caso, o rexistro espazo-temporal e a continuidade 
das secuencias de imaxes fixas necesarias para a elaboración do material 
visual. (b, d, g, h, i, m, n), (B5.1, B5.2, B5.3), (CSIEE), (G-1)  

 
3. Elabora a imaxe final do proxecto mediante a aplicación de transformacións 

xeométricas e efectos de perspectiva necesarios, empregando técnicas e 
ferramentas específicas de edición. (b, d, g, h, i, m, n), (B5.1, B5.2, B5.3), 
(CMCCT), (G-1)  

 
VI- Edición de pezas visuais 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
Competencias clave 
Aprender a aprender (CAA). 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Competencia dixital (CD) 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Contidos 

• Proceso de posprodución: selección de tomas, aplicación dos conceptos de 
ritmo, construción do significado e continuidade. (B6.1) 

• Elementos específicos da posprodución: transi-cións, efectos dixitais e 
sonorización. (B6.2) 

• Formatos e códigos para a exportación de arquivos audiovisuais. (B6.3) 
 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 9 sesións 
Secuencia: 2º trimestre, 2ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Editar pezas visuais aplicando técnicas de creación de secuencias dinámicas de 

gráficos e imaxes fixas, e de montaxe audiovisual, axustándoas a pezas musicais. 
(G1) 

 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado neste período. O profesor deberá 
calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
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vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Relaciona as especificacións técnicas e as calidades operativas do 
equipamento de posprodución coas metodoloxías de montaxe e edición en 
proxectos de cine, vídeo e televisión. (b, d, g, h, m, i, n), (B6.1, B6.2, B6.3), 
(CAA), (G-1)  

 
2. Configura o proxecto de edición de gráficos e imaxes fixas ou de edición non 

lineal, considerando o formato axeitado ao material orixinal e á difusión final 
que se pretende no proxecto. (b, d, g, h, m, i, n), (B6.1, B6.2, B6.3), (CSIEE), 
(G-1)  

 
3. Edita as pezas de vídeo, as fotografías, os gráficos, os rótulos e os elementos 

sonoros na liña de tempo do programa de edición, realizando transicións entre 
os planos, elaborando subtítulos, harmonizando o ton e sincronizando a 
duración da imaxe co audio. (b, d, g, h, m, i, n), (B6.1, B6.2, B6.3), (CD), (G-1)   

 
4. Exporta a peza visual de edición a un ficheiro co formato necesario para a súa 

posterior reprodución. (b, d, g, h, m, i, n), (B6.1, B6.2, B6.3), (CMCCT), (G-1) 
 

5. Xustifica a idoneidade da edición lineal ou da edición non lineal en diversos 
proxectos de montaxe e posprodución. (b, d, g, h, m, i, n), (B6.1, B6.2, B6.3), 
(CCEC), (G-1)  

 
 
VII- Deseño de bandas sonoras 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
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i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
Competencias clave 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia dixital (CD). 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 
Contidos 

• Banda sonora da produción audiovisual: diálogos, efectos de son e música. 
(B7.1) 

• Recursos específicos de linguaxe sonora. (B7.2) 
• Xéneros radiofónicos. (B7.3) 
• Aplicación práctica dos conceptos teóricos de diálogos, efectos de son e 

música. Procura e elaboración de recursos sonoros para produtos audiovisuais. 
(B7.4) 

• Audiodescrición e subtitulación na produción audiovisual: a súa utilización na 
atención á minusvalía. (B7.5) 

• Dereitos de autoría:Copyright e copyleft. (B7.6) 
 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 9 sesións 
Secuencia: 2º trimestre, 2ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Integrar o son e a imaxe nun produto multimedia, un audiovisual ou un programa 

de radio, aplicando os recursos expresivos da linguaxe sonora e relacionando as 
súas posibilidades de articulación e combinación segundo os tipos de 
destinatarios/as. (G1) 

2. Recoñecer os sistemas de xestión e protección de dereitos de autoría. (G2) 
 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado neste período. O profesor deberá 
calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  
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Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Especifica o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros 
empregados na construción da banda sonora dunha produción audiovisual ou 
radiofónica.  (b, d, g, h, m, i, n), (B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5), (CCEC), (G-1)  

 
2. Recoñece as achegas tecnolóxicas e expresivas que o son achegou no 

proceso de transformación do cine mudo ao cine sonoro. (b, d, g, h, m, i, n), 
(B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5), (CMCCT), (G-1)  

 
3. Identifica os recursos específicos de linguaxe sonora empregados na 

construción da banda sonora dunha produción audiovisual. (b, d, g, h, m, i, n), 
(B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5), (CCL), (G-1)  

 
4. Diferencia as características estruturais, expresivas e funcionais dos xéneros 

radiofónicos, a partir da análise das grellas de programación de distintas 
emisoras de radio. (b, d, g, h, m, i, n), (B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5), (CCEC), 
(G-1) 

 
5. Elabora mediante aplicacións dixitais a banda sonora dun produto audiovisual 

sinxelo ou multimedia e dun programa de radio, dando resposta aos seus 
requisitos comunicativos. (b, d, g, h, m, i, n), (B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5), 
(CD), (G-1)  

 
6. Analiza e valora os produtos de audiodescrición e subtitulación de obras 

audiovisuais e multimedia para a atención á minusvalía visual e auditiva. (b, d, 
g, h, m, i, n), (B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5), (CSC), (G-1)  
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7. Utiliza recursos sonoros de acordo coas leis de propiedade intelectual. (a, g), 
(B7.6), (CSC), (G-2)  

 
 
VIII- Calidades técnicas do equipamento de son idóneo en radio e medios audiovisuais 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
Competencias clave 
Aprender a aprender (CAA). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Comunicación lingüística (CCL) 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Competencia dixital (CD). 
 
Contidos 

• Características do son: frecuencia e intensidade. (B8.1) 
• Medios de transmisión do son: ondas de radio e impulsos electromagnéticos 

(B8.2) 
• Sistemas de captación de son. Tipos de micrófonos. (B8.3) 
• Sistemas de mestura de sons: mesa de son. Medios técnicos na captación de 

sons. Cableamento e conectores. Dispositivos de rexistro e gravación. 
Software de edición de son. (B8.4) 

• Evolución do rexistro sonoro na historia das produción audiovisuais. (B8.5) 
 
 
Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
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Temporalización estimada: 9 sesións 
Secuencia: 3º trimestre, 3ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Recoñecer as calidades técnicas do equipamento de son idóneo en programas de 

radio, gravacións musicais e proxectos audiovisuais, xustificando as súas 
características funcionais e operativas. (G1) 

 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado neste período. O profesor deberá 
calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Analiza o proceso de captación do oído humano e a percepción das 
frecuencias audibles.  (b, d, g, h, i, n), (B8.1, B8.2, B8.3, B8.4, B8.5), (CAA), 
(G-1)  

 
2. Identifica os fitos máis importantes producidos na evolución histórica do rexistro 

sonoro. (b, d, g, h, i, n), (B8.1, B8.2, B8.3, B8.4, B8.5), (CCEC), (G-1)  
 

3. Recoñece os sistemas de captación e rexistro sonoro empregados na 
produción de audiovisuais e radio. (B8.1, B8.2, B8.3, B8.4, B8.5), (CCL), (G-1) 
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4. Identifica as prestacións técnicas dos diversos micrófonos e accesorios 
necesarios en proxectos audiovisuais e de espectáculos. (B8.1, B8.2, B8.3, 
B8.4, B8.5), (CMCCT), (G-1) 

 
5. Describe as prestacións de liñas de audio con diferentes tipos de cables e 

conectores, en función dos requisitos de micrófonos e dos equipamentos 
reprodutores, informáticos, de gra-vación e de rexistro de audio que se vaian 
empregar en proxectos audiovisuais. (B8.1, B8.2, B8.3, B8.4, B8.5), (CMCCT), 
(G-1) 

 
6. Analiza as especificacións técnicas e as calidades operativas de diversas 

configuracións de equipamento de audio en gravacións en estudio de música, 
dobraxe e efectos sonoros. (B8.1, B8.2, B8.3, B8.4, B8.5), (CD), (G-1) 

 
 
IX- Equipamento técnico en proxectos multimedia 
 
Obxectivos específicos deste bloque 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
Competencias clave 
Aprender a aprender (CAA). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 
Contidos 

• Prestación dos equipamentos informáticos na elaboración multimedia. (B9.1) 
• Aplicacións informáticas para tratamento de imaxe, animación 2d, edición de 

vídeo e autoría. (B9.2) 
• Formatos de arquivo empregados no tratamento dixital de imaxe, audio e vídeo 

na produción multimedia. (B9.3) 
• Medidas de accesibilidade aos contidos multimedia. (B9.4) 
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Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para 
superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Temporalización estimada: 9 sesións 
Secuencia: 3º trimestre, 3ª avaliación 
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia 
(Sublíñanse os mínimos requeridos para unha cualificación positiva na avaliación). 
1. Recoñecer as prestacións do equipamento técnico en proxectos multimedia, 

identificando as súas especificacións e xustificando as súas aptitudes en relación 
cos requisitos do medio e as necesidades dos proxectos. (G1) 

 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
A cualificación deberá reflectir a proporción en que o alumno demostre que acadou os 
obxectivos formulados, cumprindo os graos mínimos de consecución antes expostos, 
para cada estándar de aprendizaxe traballado neste período. O profesor deberá 
calcular a cualificación a partir dos resultados obtidos de: 

I. Probas obxectivas orais ou escritas (30% da cualificación).  
II. Traballos de clase feitos individualmente ou en equipos (50% da cualificación).  

 
Ademáis, para a cualificación de cada avaliación, o 20% restante calcúlase 
atendendo a: 
 

III. Valoración da actitude na clase: nivel de implicación nas actividades, respeto, 
colaboración, integración en equipos de traballo, aceptación das propostas do 
profesor, etc. (20% da cualificación).  

            A puntuación máxima correspondente a este apartado será de 2 puntos,   
            dividíndose en dous apartados que se corresponden con 1 punto cada un  
            deles: 

a. Implicación nas actividades individuais e en grupos: Se o alumnado se implica 
activamente nos traballos propostos, traballando motivado e mostrándose 
receptivo e colaborador tanto nos individuais como nos de grupo na avaliación 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. Unha actitude pasiva ao longo da 
avaliación restará 0,5 puntos da nota. Se ademáis ésta fóra negativa, ou 
entorpecera o traballo dos demais, non sumará o punto á súa nota de 
avaliación. 

b. Actitude e respecto ás normas de convivencia. Se o alumnado ten unha 
actitude contraria ás normas de convivencia do centro e ás propias da aula non 
acadará a puntuación máxima de 1 punto. De ser amonestado levemente unha 
vez por condutas contrarias ás normas ou non traer o material solicitado 
restará 0,5 puntos da nota. Se o alumno/a tivera unha segunda amonestación 
non sumará punto algún á súa cualificación. 

 
 
Estándares de aprendizaxe 

1. Identifica as prestacións do equipamento informático en proxectos multimedia.  
(b, d, g, h, m, n), (B9.1, B9.2, B9.3, B9.4), (CAA), (G-1)  

 
2. Recoñece as prestacións técnicas e operativas das aplicacións de tratamento 

de imaxes, animación 2D, edición de vídeo e autoría. (b, d, g, h, m, n), (B9.1, 
B9.2, B9.3, B9.4), (CMCCT), (G-1)  
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3. Xustifica a utilización de determinados formatos de ficheiro de imaxe, audio e 

vídeo para cámaras fotográficas, escáners, micrófonos, liñas de audio e 
reprodutores de vídeo, adecuados aos proxectos multimedia. (b, d, g, h, m, n), 
(B9.1, B9.2, B9.3, B9.4), (CSIEE), (G-1)  

 
4. Valora as necesidades de usuarios con diferentes graos de accesibilidade e as 

esixencias técnicas dos diversos medios de explotación e as opcións de saída 
das aplicacións multimedia. (b, d, g, h, m, n), (B9.1, B9.2, B9.3, B9.4), 
(CMCCT), (G-1) 

 
Secuencialización adaptada 
  

Seguindo as experiencias de cursos anteriores na, xa extinta, materia de 
"Imaxe Dixital e Multimedia", facemos un reparto de contidos menos centrado na 
ordenación conceptual e máis orientado á optimización dos recursos materiais dos que 
dispoñemos para impartir esta optativa, punto que resulta imprescindible este ano, 
dada a redución a unha sola aula de Informática. Debido a esto, un grupo ten aulas 
sempre na aula de ordenadores mentras que dous grupos teñen que alternar ésta e a  
aula de Debuxo, na que se instalaron seis computadoras para poder impartir os 
bloques da materia que requiren menos tecnoloxía informática. 

Esta división permite traballar cos grupos de alumnos de maneira alterna no 
primeiro e segundo trimestres, abordando no primeiro trimestre con dous grupos os 
bloques 1, 2 e 3 todo o relativo ás producións audiovisuais e a elaboración de guións, 
e no segundo os bloques 4, 5 e 6, dedicados á captación de imaxes fotográficas e de 
vídeo así como o tratamento dixital da imaxe e edición de pezas visuais. O grupo 
restante, impartido por outro profesor, fará o contrario, tratando os bloques 4, 5 e 6 no 
primeiro trimestre, e os bloques 1, 2 e 3 no segundo. 

No terceiro trimestre abordaremos os tres últimos bloques 7, 8 e 9, relativos a 
bandas sonoras, equipamentos de son e equipamento técnico en proxectos 
multimedia, rotando a aula de Informática coa de Debuxo, na que contamos con seis 
computadoras. 
A utilidade desta diferente orde de contidos é evitar todos os problemas que supón o 
uso simultáneo dos espacios e tamén dos medios, en especial a única videocámara 
coa que contamos: tempo disponible para a realización das tomas, ocupación das 
tarxetas de memoria, programas e equipos de edición. 
 
8. Concrecións metodolóxicas 
  
A metodoloxía consiste en establecer uns criterios e protocolos de actuación, 
organización e uso dos recursos que permitan planificar de xeito adecuado as 
actividades didácticas contempladas na programación, de acordo cos obxectivos como 
coas características e necesidades do alumnado. 
 
Tendo en conta que as materias da área artística serán fundamentais no 
desenvolvemento das capacidades creativa e estética do noso alumnado, para nós é 
prioritario espertar o interese polos temas tratados, e acadar a implicación dos 
alumnos nas actividades e nos obxectivos de cada tema ou experiencia, dando saída 
ás súas apetencias e expectativas. A aprendizaxe artística debe ter un carácter 
experiencial que facilite o asentamento de recursos expresivos e fortaleza a 
capacidade de observar, comparar e tomar decisións ante diferentes propostas. 
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O alumnado do primeiro curso da ESO atópase na fase de transición das operacións 
concretas ao pensamento formal e abstracto. Esta evolución natural pode verse 
respaldada por unha orientación experimental e diverxente no tratamento dos 
contidos, que facilite o descubrimento de valores estéticos sen que as actividades de 
clase sexan percibidas como o camiño para chegar a resultados xa previstos. Este 
enfoque será o adecuado no primeiro curso da ESO, no que se introducirán os 
preconceptos que faciliten a asunción dos contidos do seguinte ciclo.   
 
Nun nivel superior, en 3º da ESO o tratamento dos contidos dará continuidade a esta 
función práctica e introdutoria, mais tendo en conta que unha parte do alumnado xa 
non terá máis educación estética, ao ser voluntaria nos cursos superiores. Trataremos 
polo tanto de poñer en evidencia que a temática do curso cubre un campo amplo de 
expresión e comunicación, e de apuntalar neste sentido a capacidade de utilizar 
recursos gráfico-plásticos en diferentes campos da vida social e laboral, sen perder de 
vista a familiarización e capacitación no manexo das novas tecnoloxías da imaxe 
dixital e a linguaxe audiovisual. 
 
En 4º da ESO a motivación do alumnado é supostamente maior, xa que escollen 
voluntariamente a materia, e resulta moito máis visible a posibilidade de que os 
coñecementos adquiridos teñan a súa aplicación no futuro laboral, dada a variedade 
de actividades profesionais nas que está presente a interpretación, manexo e creación 
de imaxes. Por estas razóns a metodoloxía nas actividades de EPV neste curso 
atenderá a profundizar nas bases teóricas dos temas tratados, e a proporcionar unha 
capacitación o máis completa posible no manexo dos diferentes instrumentos e 
técnicas gráfico-plásticas, audiovisuais e informáticas. 
 
Continuando con estes razoamentos, a metodoloxía para o desenvolvemento da 
optativa Imaxe e Son de 2º de Bacharelato deberá ter tamén en xeral un carácter 
práctico, procurando satisfacer o interese do alumnado por dominar as técnicas 
básicas na creación, modificación e aplicación de produtos audiovisuais por medio do 
achegamento ás tecnoloxías da imaxe e do son no momento actual. Debido  
 
 
9. Materiais e recursos didácticos 
 
Na asignatura de Educación Plástica e Visual debemos conceder moita importancia 
aos materiais e ao local dos que se dispoña para cada actividade. O profesor de 
plástica debe ter a posibilidade real de combinar diferentes medios para unha 
exposición eficaz dos conceptos a explicar, dende a inmediatez dunha pizarra até un 
sistema de videoproxección, preferiblemente informático, sen descartar reproductor de 
vídeo electrónico, retroproxector e outros medios audiovisuais. 
 
Dende o punto de vista do alumnado tamén é prioritario dispoñer de material, 
instrumentos e espacio dabondo para traballar. A este respecto o profesor, como 
responsable da planificación das actividades, anticipará sempre ao alumnado de cada 
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grupo o material que necesitarán na seguinte sesión, o tipo de traballo que realizarán 
e a aula na que terá lugar a actividade. 
 
Moitos dos contidos que nos ocupan poden desenvolverse na aula ordinaria e sen 
infraestruturas específicas, manexando técnicas gráficas e material que non precisa 
coidados especiais: folios e láminas, lápis, goma, regras, compás, cartulinas, recortes 
de prensa e revistas, pegamento, tesouras, lapiceiros de cores, ceras, rotuladores, 
papel vexetal, celofán, plumillas, tinteiro, etc. Outros aspectos, como son o manexo de 
técnicas escultóricas e pictóricas debe facerse nun aula específica, que dispoña de 
auga corrente e permita traballar de pé arredor da obra, por exemplo en modelado. 
 
Para este curso 2016-2017 está previsto que continúe funcionando o sistema de 
aulas-materia, que supón que sexan os alumnos os que se desprazan nos cambios de 
clase, mentras que os materiais didácticos e algunhas veces os propios profesores 
permanecen na aula. Para o noso Departamento debería significar un mellor 
aproveitamento dos recursos, xa que supón descargar horas de uso da Aula de 
Debuxo, evitando os turnos entre grupos que coinciden en horario, e tendo en conta 
tamén a importante proporción de materiais didácticos específicos que se utilizan nas 
actividades. De feito, unha vez que a dotación das aulas específicas foi suficiente, 
pensamos que o sistema de aulas-materia é beneficioso para as nosas ensinanzas. 
 
Non significa isto que o Departamento estea neste momento moito mellor en material 
que hai un par de anos. Continuamos con algunhas dificultades debidas á escaseza 
de materiais específicos para certas técnicas como cabaletes de pintura e modelado, e 
ao tamaño das mesas que ocupan a aula de debuxo, que resultan amplas para 
Debuxo Técnico pero restan moito espazo para as actividades cos grupos de EPV. En 
canto á disponibilidade de equipas informáticas e audiovisuais estamos ante unha 
situación crítica pois este curso suprimiuse unha das dúas aulas de Informática coas 
que contaba o centro, pasando a dispoñer agora dunha única aula de ordenadores, 
que terán que compartir Imaxe e Son e o resto de materias que necesiten esta 
dotación. Previsiblemente dous dos tres grupos de Imaxe e Son van ter que rotar 
durante todo o curso para poder ir a esta aula algún día á semana, co conseguinte 
perxuizo para o alumnado, que se verá obrigado a realizar os traballos dun xeito 
discontinuado. Para Debuxo Técnico contamos cun videoproxector na aula que facilita 
o uso do ordenador nas exposicións do profesor. O que non será, lamentablemente, 
moi viable este curso é a posibilidade de impartir unha hora semanal na aula de 
ordenadores para cada un dos catro grupos de Debuxo Técnico en diurno debido á 
redución a unha sola aula de ordenadores xa comentada, co conseguinte perxuizo 
para este alumnado, dada a importancia de que coñezan e utilicen algúns programas 
específicos de debuxo técnico. Tampouco na ESO o uso de ordenadores será moi 
posible debido a isto.  
 
Desde este Departamento consideramos que sería moi beneficioso para o noso 
alumnado a posibilidade de contar cunha impresora 3D. Tanto desde a perspectiva da 
Educación Plástica e Visual como do Debuxo Técnico ou a Imaxe e Son, parécenos 
moi interesante a posibilidade de poder deseñar un obxecto no plano, construir unha 
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maqueta, e finalmente  ser capaces de materializalo en tres dimensións combinando 
as técnicas dixitais con materiais reais. Poderíamos abordar todas as fases do deseño 
de produtos, potenciar a visión espacial do noso alumnado e, sobre todo, familiarizalo 
con ferramentas actuais de deseño e produción. 
  
 
10.  Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 

alumnado 
 
A avaliación, entendida como unha parte máis do proceso de aprendizaxe, será o 
mecanismo que permita observar e determinar en que medida todo o traballo realizado 
corresponde ás expectativas plantexadas. As actividades en nengún caso se 
adaptarán ós requerimentos da avaliación, senón que a avaliación deberá ser 
consecuente cos obxectivos propostos, cos resultados, procesos, actitudes e 
situacións que debe valorar, e coas circunstancias específicas en que estas tiveron 
lugar. 
 
Avaliación inicial 
O proceso avaliador comeza na observación da primeira actividade realizada. En 
Educación Plástica e Visual os debuxos iniciais, especialmente en primeiro e terceiro 
da ESO, serven para ter unha idea da madurez persoal e gráfica de cada alumno. 
 
Do mesmo xeito, En Imaxe Dixital e Multimedia a avaliación inicial amosará o grao de 
coñecemento e familiaridade do alumnado cos medios técnicos que se van empregar 
e dará pautas sobre a forma mellor de planificar as actividades para cumprir 
eficazmente os obxetivos.. 
 
Avaliación continua 
O seguemento das actividades permitirá unha avaliación continuada, esencial para 
que o proceso non sexa ríxido, senón adaptable ás posibilidades reais, e para que o 
alumno conoza a súa situación, e poida correxir as súas caréncias ou erros. 
 
Para facilitar que a avaliación final sexa o máis obxectiva posible, e que a cualificación 
do alumno non se vexa condicionada por limitacións persoais como unha manualidade 
dificultosa ou torpe, lentitude ou falla de fluidez, inmadurez, etc. é pertinente nunha 
materia tan aberta e diverxente como a plástica facer un seguimento diario da 
evolución do alumno en diferentes aspectos relacionados con actitudes, conceptos, 
destrezas, plucritude, interese e decisións. Deste xeito a cualificación non dependerá 
únicamente da observación descontextualizada duns resultados ou de probas 
puntuais. Os aspectos a observar poden ser: 

 
 - A evolución diaria das actividades 
 - As láminas, cadernos e outros  materiais elaborados 
 - A utilización e coidado do material 
 - O sentido estético 
 - O nivel de aportación persoal (orixinalidade, criatividade, expresión fluida) 
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 - Uso da terminoloxia específica 
 - Evolución da capacidade de observación e análise 
 - Asistencia, puntualidade e actitude activa na clase. 
 - Actitude participativa nos traballos en grupo 
 
Outras consideracións para a avaliación das unidades serán a necesidade de implicar 
ó alumnado na valoración da súa propia evolución e resultados. 
 
Cualificación 
Nos cursos de Educación Plástica e Visual, a cualificación a partir da observación do 
traballo diario, da metodoloxia e da actitude persoal debe prevalecer sobre outro tipo 
de probas de resposta escrita a cuestións teóricas. 
 
No Debuxo Técnico estas probas puntuais terán necesariamente un maior peso no 
momento de contrastar a evolución dos conceptos e da capacidade representativa, 
mais tamén se dará importancia á avaliación de actitudes, sobre todo en canto ao 
manexo do material, o esforzo pola pulcritude, precisión e craridade das construcións 
xeométricas. 
 
En Imaxe e Son o sistema de cualificación terá en conta especialmente a cualidade 
final dos exercicios prácticos, xunto con probas teórico-prácticas nas que o alumnado 
poida demostrar o coñecemento dos procesos de tratamento da imaxe e do son, a súa 
orde lóxica, os parámetros adecuados que deben aplicarse en cada fase, o uso 
correcto do vocabulario específico e a capacidade de explicar e definir correctamente 
os conceptos e operacións básicas. 
 
 
11.  Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a 

práctica docente 
 
Para a análise do proceso de ensino e a práctica docente distinguimos catro aspectos:  
Motivación para a aprendizaxe: accións concretas que invitan ao alumno a aprender. 
Organización do momento de ensino: dar estructura e cohesión ás diferentes 
secuencias do proceso de ensino-aprendizaxe 
Orientación do traballo dos alumnos: axuda e colaboración que se efectúa para que os 
alumnos logren con éxito as aprendizaxes previstas. 
Seguimento do proceso de aprendizaxe; accións de comprobación mellora do proceso 
de aprendizaxe ( ampliación, recuperación, reforzo...). 
 
Estes catro aspectos están teóricamente diferenciados aínda que se entrecruzan na 
práctica.  
 
Os aspectos a avaliar entón, serán os relacionados coa planificación (deseño da 
programación), o desenvolvemento (información, motivación, actividades na aula, 
recursos e organización da aula, instruccións…) e a avaliación.  
Os indicadores de logro que empregaremos son os que seguen: 
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PLANIFICACIÓN 
 1. A programación está deseñada en relación co currículo establecido no 
decreto 86/2015. 
 2. A programación está redactada cunha linguaxe clara. 
 3. Temporalizo os estándares de aprendizaxe, establecendo unha relación 
entre os obxectivos e as competencias clave. 
 4. Establezo de modo explícito os criterios, procedementos e instrumentos de 
avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguemento do  progreso dos 
alumnos e comprobar o grao de consecución dos estándares e competencias. 
 5. Realizo a planificación con cada grupo tendo en conta a programación da 
materia. 
 6. Selecciono e secuencio os contidos da Programación de aula cunha 
distribución e unha progresión adecuada ás características de cada grupo de alumnos. 
 7. Adopto  estratexias e programo actividades en función dos obxectivos 
didácticos, en función dos distintos tipos de contidos e en función das características 
dos alumnos. 
 8. Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos 
(persoais, materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á 
programación didáctica e, sobre todo, axustando sempre, o máis posible ás 
necesidades e intereses dos alumnos. 
 9. Teño previstas as actividades de recuperación para o alumnado que non 
acadou os obxectivos. 
 10. Teño en conta a diversidade á hora de facer a programación. 
 11. A programación concreta os elementos transversais a traballar en cada 
curso. 
 12. A programación establece de modo explícito actividades complementarias 
e extraescolares. 
 13. Planifico a miña actividade de modo coordinado co profesorado do 
departamento. 
 14. Planifico a miña actividade educativa de forma coordinada co resto do 
profesorado (xa sea por nivel ou departamentos). 
  
DESENVOLVEMENTO 
Información 
 1. Informo aos alumnos dos criterios, dos procedementos e dos instrumentos 
de avaliación. 
 2. Informo ás familias (na web) dos criterios, dos procedementos e dos 
instrumentos de avaliación. 
  
Motivación inicial dos alumnos 
 3. Presento ou propoño un plan de traballo, explicando a súa finalidade, antes 
de cada unidade. 
 4. Plantexo situacións introdutorias previas ao tema que se vai  tratar (traballos, 
diálogos, lecturas...) 
  



IES Arcebispo Xelmírez I. Departamento de Artes Plásticas ______________ Curso 2016/17 
 

 88 

Motivación ao longo de todo o proceso 
 5. Manteño o interese do alumnado partindo das súas experiencias, cunha 
linguaxe clara e adaptada. 
 6. Comunico a finalidade das aprendizaxes, a súa importancia, funcionalidade, 
aplicación real... 
 7. Dou información dos progresos conseguidos así como das dificultades 
atopadas. Presentación dos contidos (conceptos, procedemientos e actitudes) 
 8. Relaciono os contidos e actividades cos intereses e coñecementos previos 
dos meus alumnos. 
 9. Estruturo e organizo os contidos dando una visión xeral de cada tema ( qué 
teñen que aprender, qué é importante, ...) 
 10. Facilito a adquisición de novos contidos a través dos pasos necesarios, 
intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, exemplificando, ... 
  
Actividades na aula 
 11. Plantexo actividades que aseguran a adquisición dos estándares previstos 
e as habilidades e técnicas instrumentais básicas. 
 12. Propoño aos meus alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 
introducción, de motivación, de desenvolvemento, de síntese, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación e de avaliación). 
 13. Proporciono información ao alumnado sobre a execución das tarefas e 
cómo melloralas. 
 14. No caso de que os logros acadados polo alumnado sexan insuficientes, 
propoño novas actividades que faciliten a súa adquisición. 
 15. No caso de que os logros sexan acadados nun breve período de tempo, 
propoño novas actividades que faciliten un maior grado de adquisición. 
 16. Propoño actividades que posibiliten acadar distintos graos de execución. 
 17. Teño en consideración as indicacións do departamento de orientación no 
caso de ter que adoptar medidas co alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo. 
 18. Nas actividades que propoño existe equilibrio entre as actividades 
individuais e traballos en grupo. 
 19. Á hora de constituir grupos reducidos, teño en conta os seguintes criterios: 
niveis homoxéneos ou hetereoxéneos, a sorteo… 
 20. Á hora de realizar actividades teño en conta as dinámicas cooperativas. 
  
Recursos e organización da aula  
 21. Reparto o tempo adecuadamente: (breve tempo de exposición e o resto del 
mismo para as actividades que os alumnos realizan na aula). 
 22. Adopto distintos agrupamentos en función do momento, da tarefa a realizar, 
dos recursos a utilizar... etc, procurando sempre un adecuado clima de traballo. 
 23. Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuais, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para a presentación dos contidos como para a práctica 
dos alumnos, favorecendo o uso autónomo por parte dos mesmos. 
  
Instruccións, aclaracións e orientacións ás tarefas dos alumnos: 
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 24. Comprobo, de diferentes modos, que os alumnos comprenderon a tarefa 
que teñen que realizar: facendo preguntas, facendo que verbalicen o proceso, ... 
 25. Facilito estratexias de aprendizaxe: cómo solicitar axuda, cómo buscar 
fontes de información, pasos para resolver cuestións, problemas, os animo e me 
aseguro da participación de todos.... 
  
Clima da aula  
 26. As relacións que establezo cos meus alumnos dentro da aula e as que 
éstos establecen entre sí son correctas, fluidas e dende unhas perspectivas non 
discriminatorias. 
 27. Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de todos 
e reacciono de forma ecuánime ante situacións conflictivas. 
 28. Fomento o respeto e a colaboración entre los alumnos e acepto as súas 
suxerencias e aportacións, tanto para a organización das clases como para as 
actividades de aprendizaxe. 
 29. Proporciono situacións que facilitan aos alumnos o desenvolvemento da 
afectividade como parte da súa Educación Integral. 
  
Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe: 
 30. Reviso e corrixo frecuentemente os contidos, actividades propostas (dentro 
e fóra del aula, adecuación dos tempos, agrupamentos e materiais empregados). 
 31. Proporciono información ao alumno sobre a execución das tarefas e cómo 
pode melloralas e favorezo procesos de autoavaliación e coavaliación. 
  
Diversidade  
 32. Teño en conta o nivel de habilidades dos alumnos, os seus ritmos de 
aprendizaxes, as posibilidades de atención, etc,e en función deles, adapto os distintos 
momentos do proceso de ensino-aprendizaxe (motivación, contidos, actividades, ...). 
 33. Coordínome con outros profesionais (profesores de apoio, equipo de 
Orientación Educativa e Psicopedagóxica, Departamentos de Orientación), para 
modificar e/ou adaptar contidos, actividades, metodoloxía, recursos… aos diferentes 
ritmos e posibilidades de aprendizaxe. 
  
AVALIACIÓN 
  
 1. Participo activamente nas sesión de avaliación, á hora de tomar decisión no 
tocante a: promoción do alumnado, adopción de medidas de atención á diversidade… 
 2. Teño en conta o procedemento xeral de avaliación en relación co 
establecido na programación. 
 3. Realizo unha avaliación inicial ao comezo do curso. 
 4. Establezo criterios obxectivos para avaliar a aprendizaxe do alumno. 
 5. Ao avaliar unha actividade en equipo, ademáis da cualificación global, cada 
membro do grupo obtén outra individual que é o reflexo da súa contribución persoal. 
 6. Utilizo diferentes rexistros de recollida de datos: listas de cotexo, guía de 
observación, diarios, probas… 
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 7. Emprego diferentes procedementos e instrumentos de avaliación: 
coherentes cos estándares de aprendizaxe, adaptados á diversidade dos alumnos, 
diferentes segundo os contidos traballados… 
 8. Emprego a autoavaliación do alumnado. 
 
 
12. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes  
 
O Departamento encárgase da atención e seguemento daqueles alumnos 
matriculados no centro que teñen pendente algunha das materias que nos 
corresponden. Nos casos en que hai horas disponibles optamos por asignar algunha 
sesión semanal para que un profesor poida prestar unha atención continuada a estes 
alumnos, e cando non é posible tratamos de facelo nalgunha das horas de dedicación 
ou de atención a alumnos do xefe de departamento. 
 
Para estes alumnos faise sempre un plano de actividades e probas individualizado, 
relativo a aquelas partes da materia que provocaron a súa cualificación negativa. 
Tendo en conta a diversidade de contidos, e o feito de que moitos deles sexan 
eminentemente prácticos, procuramos propoñer traballos relativos a aqueles contidos 
que interesa recuperar. 
 
Cada ano, e dependendo da distribución de grupos e a resultante disposición horaria 
de cada profesor, un membro do Departamento encárgase de contactar con cada un 
dos alumnos afectados e avaliar as súas necesidades. Este curso esta 
responsabilidade vaise repartir, como facemos habitualmente, entre dous profesores, 
dado que os alumnos en cuestión teñen pendente ou ben EPV de 1º ou ben Debuxo 
Técnico I. Ademáis do plan de traballo, ofrécese orientación e seguimento semanal ou 
quincenal, segundo se considere preciso. O propio traballo e algunha proba teórica, 
segundo os casos, permitirán a avaliación de cada alumno. 
 
Tamén é esta a opción que damos aos alumnos matriculados en Debuxo Técnico II de 
2º de Bacharelato que non cursaron Debuxo Técnico I no curso anterior. A orientación 
e traballo a realizar sobre os contidos de 1º que non se tratan no programa de 2º 
contrólanse na propia clase de 2º. No caso de que o curso superior non sexa 
superado, daráselles a oportunidade de superar Debuxo Técnico I mediante unha 
proba con todos os contidos de 1º. 
 
 
13. Procedementos de acreditación de coñecementos previos 

(Bacharelato) 
 
En Debuxo técnico I e II resulta imprescindibel a realización dunha proba inicial que 
nos oriente sobre os coñecementos e o nivel de destrezas que possee o alumnado. En 
1º de bacharelato unha parte do alumnado provén de outros centros de ensino e é 
neste nivel no que nos atopamos cos resultados mais dispares; case todos os anos 
hai unha parte de alumnado que case non ten os coñecementos mais básicos de 
debuxo técnico así como dos instrumentos de trazado e o seu uso, pola contra hai 
outros que manexan con soltura  os instrumentos de trazado e teñen bastante claros 
conceptos e exercícios básicos.  
A proba inicial consiste en diversos exercícios de trazado, xeometría plana e sistemas 
de representación.  
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Á vista dos resultados organizaremos as primeiras semanas de curso, propoñendo 
exercícios complementarios a aquel alumnado que detectemos que o necesite. 
 
 
 
 
14. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar 
 
En Educación Plástica e Visual propomos ao noso alumnado unha serie de debuxos 
iniciais que nos indican a madurez persoal e gráfica de cada alumno, e outros factores 
característicos, información valiosa que completamos en 1º cun test de criatividade e 
conceptos básicos, e que é un dos aspectos que se tratan con máis interese nas 
reunións do Departamento, para facer un seguemento adecuado da evolución que se 
vai producindo durante o curso no alumnado. 
 
Paralelamente, esta primeira valoración permitirá prever as posibilidades de 
desenvolvemento das capacidades buscadas, e tamén determinar estratexias para 
planificar as actividades de aula: como distribuir os grupos de traballo, que tipo de 
atención especial poden precisar algúns alumnos, e o nivel previsible dos resultados. 
 
En 4º, ao tratarse dunha materia optativa, a avaliación inicial  soe reflectir ademais un 
alto grao de motivación no alumnado que a escolle. 
 
O mesmo sucede en Imaxe e Son, sendo ésta a optativa de 2º de Bacharelato que 
máis alumnado escolle. A avaliación inicial estará enfocada a ver en qué medida o 
alumnado coñece os medios técnicos que se van empregar ao longo do curso. Tamén 
propoñemos exercícios relacionados coa análise e a lectura de imaxes. 
 
 
15. Medidas de atención á diversidade 
 
As necesidades especiais que por moi diversas causas poden presentar certos 
alumnos para acadar os obxectivos de aprendizaxe programados, poden precisar pola 
nosa parte diferentes intervencións, que poden facerse como adaptacións curriculares, 
significativas cando afectan a elementos prescriptivos (obxectivos, contidos e critérios 
de avaliación) e non significativas cando se aplican sobre a metodoloxia, e tamén de 
xeito máis puntual ou concreto variando as condicións, prazos etc. para obter os 
resultados que se pretenden con cada actividade ou experiencia. 
 
A detección de distintos niveis de capacidade e coñecemento entre os alumnos é 
comunmente a razón pola que se inician estas adaptacións para tratar a diversidade. 
Os problemas máis comúns teñen que ver con dificultades para seguir o ritmo xeral da 
clase, coa demostración dunha capacidade expresiva, organizativa, procedimental ou 
deductiva limitada por parte dalgún alumno ou alumna, e noutras ocasións dificultades 
na integración ou perda da motivación por parte de individuos especialmente activos. 
Nos primeiros casos as estratexias irán enfocadas a actividades de reforzo, e no 
último a actividades de ampliación. 
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As modificacións faranse nun princípio sobre as actividades, introducindo alternativas 
de reforzo ou ampliación, coa posibilidade de modificar, para alumnos específicos ou 
para o grupo en xeral, outros parámetros como a secuéncia dos contidos, a dificultade 
técnica ou de abstracción das actividades, a distribución dos grupos ou o tempo 
adicado á aprendizaxe dos contidos. 
 
Ante problemas máis graves de socialización ou carencia grave de hábitos e 
aspiracións escolares haberá que pensar na conveniencia de adaptacións curriculares 
significativas, previa avaliación psicopedagóxica do caso concreto e con coñecemento 
da Inspección Educativa. 
 
ALUMNADO CON TDAH 
• Estratexias expositivas. A memoria de traballo do alumnado con TDAH pode 
presentar algunhas dificultades: capacidade limitada, pola cantidade de información 
que pode reter simultaneamente, e escasa duración temporal na que se pode manter. 
Para compensar esta carencia, á hora de explicar, teremos en conta as seguintes 
estratexias:  
• Antes de empezar asegurarémonos de que atende. 
• Utilizaremos frases curtas e claras.  
• Manteremos o contacto visual e permaneceremos perto.  
• Focalizaremos a atención nos conceptos “clave”.  
• Utilizaremos estímulos visuais e modificaremos o ritmo da exposición, coas debidas 
pausas. 
 • Presentaremos a idea principal explicitamente ao principio da explicación.  
• Utilizaremos estratexias de categorización e imaxes mentais de conceptos.  
• Procuraremos implicala ou implicalo, promovendo a súa participación con preguntas 
sinxelas. 
 • Proporcionarémoslle un sistema de titoría dun compañeiro ou dunha compañeira 
que lle axude a revisar os puntos fundamentais da explicación, e promoveremos que o 
alumnado con TDAH explique os conceptos a estudantes con máis dificultades ca el. 
Por outra parte, debemos asegurarnos de que o alumnado nos mira aos ollos, que 
entende o exposto e, de ser o caso, que copiou o sinalado. Con esta finalidade 
formularémoslle algunhas preguntas, para que as poida responder correctamente.  
• Exames ou probas escritas: nas materias do Departamento de Debuxo hai moi 
poucas probas escritas, a maioría son de tipo práctico. Para mellorar o éxito das 
probas será necesario:  
• Utilizar diferentes formas e instrumentos de avaliación.   
• Deixar máis tempo para os traballos e exames prácticos, incluso dividilos en dúas 
sesións, e ser flexibles na súa duración.  
• Presentar escrito o texto dos exames, salientando as partes máis importantes de 
cada cuestión e, no caso de exercícios complexos, diferenciando ben cada tarefa. 
• Deixar suficiente espazo entre as preguntas, e supervisar a súa comprensión e 
execución.  
• Posibilitar que as alumnas e alumnos que o desexen poidan recuperar, durante a 
avaliación, os traballos e as probas suspensas.  
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• Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos. 
En caso de perda auditiva, situaremos ao alumno perto do profesor. 
 
 
16. Elementos transversais por curso 
 
O currículo oficial recoñece a importancia de promover o desenvolvemento de novas 
actitudes e valores. Debe ser suficientemente flexible para recoller as novas 
necesidades formativas características dunha sociedade plural en permanente 
cambio. Polo tanto, contén un conxunto de ensinanzas que, integradas no propio 
programa das materias, o atravesan e o impregnan. Reciben a denominación xenérica 
de ensinanzas transversais.  
A LOMCE, no artigo 24.6 establece que, sen prexuízo do seu tratamento educativo 
específico nalgunhas das materias de etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e 
escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e comunicación, o 
emprendemento e a educación cívica e constitucional se traballarán en todas as 
materias.  
 
Para o traballo da Comprensión lectora empregaremos o cómic como a ferramenta 
máis axeitado ao perfil da nosa materia.  Proporáse ao alumnado unha actividade 
lectora que terá carácter voluntario.  
 
Para a Expresión oral e escrita intentarase que o alumnado sexa quen de expresar 
de forma escrita e oral aquelo que realiza de forma gráfica (técnicas empregadas, 
trazados xeométricos…), ou ben realizar a análise dunha obra de arte (aspectos 
denotativos e connotativos). Toda a ESO poderá traballar este contido. 
 
A Comunicación Audiovisual encaixa perfectamente na análise das mensaxes 
visuais e audiovisuais (publicidade, visionado e elaboración de curtas…). Toda a ESO 
poderá traballar este contido. 
 
En canto ás TIC, fomentaremos a autonomía e a colaboración na busca de 
información a través de Internet o emprego de materiais interactivos e outros recursos 
dispoñibles na rede no proceso ensino-aprendizaxe (visitas virtuais a Museos para a 
análise das obras de arte, por exemplo) e o emprego do soporte informático na 
elaboración e presentación dos traballos do alumnado. Non só o alumnado de Imaxe 
Dixital e Multimedia, senón que todo o alumnado de ESO e Bacharelato poderá 
traballar algunha destas ferramentas. 
 
A Capacidade para o Emprendemento pódese ver enriquecida co emprego de 
instrumentos coma os traballos e os proxectos, onde xurdirá a necesidade de toma de 
decisións, de ter iniciativas e de propor solucións creativas ás propostas formuladas 
(maior peso nos cursos de 3º e 4º da ESO e 1º de bacharelato) 
 
A convivencia na aula e os traballos en equipo, favorecerán a Educación Cívica e 
constitucional. Todo o alumnado traballará este contido. 
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Ademáis, intentaremos introducir tódolos contidos comúns-transversais no desenrolo 
das competencias clave , nos diferentes bloques de contido e nos criterios de 
avaliación de todos os cursos, orientándoos cara unhas actitudes concretas: 
 -Fomentar a tolerancia intelectual para aceptar e estar abertos a outras, 
opinións, interpretacións e puntos de vista diferentes dos propios. 
 -Propugnar unha actitude de rexeitamento ante mensaxes que denotan unha 
discriminación sexual, racial, social etc. 
 -Difundir a análise de materiais impresos e audiovisuais como unha forma de 
comprender, integrar e relacionar os recursos verbais e plástico-visuais que 
empregan. 
 -Fomentar o emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para 
mellorar a cultura plástico-visual e para expresar, de forma persoal e creativa, 
vivencias e emocións. 
 -Aprender a disfrutar do tempo de lecer dun xeito persoal e enriquecedor. 
 -Convidar á utilización creativa de recursos materiais variados do entorno, tanto 
convencionais como non convencionais. 
 
 
17. Proxecto lector de centro 
 
Como temos posto de manifesto en anos anteriores, obrigatoriedade que se 
desprende do Decreto 133/2007 de que en todas e cada unha das sesións de clase de 
calquera das materias se contemple un tempo mínimo para a lectura ou escritura pode 
supoñer un contratempo en moitas das sesións de clase nun departamento como o 
noso, onde moita da docencia versa precisamente sobre as linguaxes non verbais. 
 
En xeral aproveitamos toda ocasión que se nos presenta na exposición dos contidos, 
para incorporar  pequenas lecturas, redaccións ou anotacións baseándonos en 
diferentes fontes bibliográficas: cómics, libros de arte, manuais de técnicas gráfico-
plásticas, críticas e novas sobre arte na web, etc. 
 
 
18. Plan de incorporación das TIC 
 
Pola contra, a incorporación ás actividades de aprendizaxe de materias artísticas e 
técnicas das novas tecnoloxías pode facerse de xeito moito máis natural, e de feito 
todas as novas experiencias que temos con actividades baseadas nos medios 
informáticos e audiovisuais resultan moi beneficiosas para chegar a resultados 
creativos. 
 
O soporte tecnolóxico é parte importante na programación de todas as materias do 
Departamento, e resulta fundamental na optativa de 2º Imaxe e Son, polo que a nosa 
área tería sempre un papel destacado na incorporación e propagación destas 
tecnoloxías dentro do ensino, aínda sen un plan específico. 
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A integración de novos recursos segurá sendo, polo tanto, un dos obxectivos durante 
este curso, aplicacións e modalidades de produtos multimedia relacionados co novo 
concepto de web 2.0, incorporando os que parezan interesantes para enriquecer e 
diversificar as actividades de aula. 
 
19. Actividades complementarias e extraescolares 
 
Durante o ano académico 2016-2017, o Departamento de Artes Plásticas ten previsto 
participar en varias das actividades contempladas no Plano Xeral do centro. 
Concretamente: 
 

• Visita á Facultade de Belas Artes de Pontevedra. 
• Visita á Escola de Restauración de Pontevedra. 
• Visita á Escola de Imaxe e Son da Coruña. 
• Visita ao estudio de efectos especiais e animación "4Ollos" da Coruña. 
• Visitas a museos: Marco (Vigo), Fundación Barrié de la Maza e Museo de 

Belas Artes (A Coruña). 
• Visita ao Centro da Estampa (Betanzos). 
• Visita á Fundación Manolo Paz (Cambados). 
• Visitas varias a exposicións e museos de Santiago, que trataremos de 

organizar no momento en que teñamos noticias da celebración dalgún evento 
artístico que vexamos conveniente presenciar ou visitar cos alumnos. 

 
Tamén se fomentará que os alumnos de Imaxe e Son participen en actividades 
extraescolares, como poden ser as visitas guiadas a exposicións relacionadas coa 
imaxe dixital fotográfica ou videográfica e sonora, feiras de mostras de tecnoloxías da 
imaxe, etc. As saídas que organice o Departamento, e outras saídas e excursións 
pode ser aproveitada para que o alumnado desta materia realice tomas fotográficas e 
videográficas que sirvan para realizar posteriormente reportaxes gráficas sobre a 
temática e os lugares visitados. 
 
Para cada unha destas visitas o profesorado do departamento dará orientacións e 
información ao alumnado. Tamén se prepararán actividades de observación, 
información e traballo de campo para outras saídas de varios días, que habitualmente 
se organizan ao estranxeiro. 
 
 
20. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da 

programación didáctica  
 
Durante o curso, a programación será sometida a revisións por parte do profesorado 
do departamento. A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso, cada 
fin de trimestre recolleremos as valoracións acerca da planificación e do 
desenvolvemento da programación.  
Unha vez recabada a información sobre o grao de desenvolvemento da Programación 
e as posibles modificacións realizadas á mesma, quedarán debidamente recollidas 
nas Actas de reunión do Departamento e máis tarde no documento da Memoria de fin 
de curso. 
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21. Distribución de materias e cursos 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estudos diurnos Adultos 
 

EPV 
1 ESO 

 

EPV 
3 ESO 

EPV 
4 ESO 

DT 1 
1BAC 

DT2 
2 BAC 

IMA 
2 BAC 

DT 
1 BAC 

DT2 
2 BAC 

CT 
ESA 

 
Carme García Soto 
(XD) 

0 0 0 2 0 2 0 0 0 

 
Paulo Porta Martínez 
(TIC) 

0 1 0 0 2 1 0 0 0 

 
Natalia Val Guerreiro 
(TUTORA) 

3 3 1 0 0 0 0 0 0 

 
Eusebio Rivero Veiga 
(TUTOR) 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 
 
 
 
EPV:  Educación Plástica e Visual 
DT:    Debuxo Técnico 
IMA:   Imaxe e Son 
CT:    Módulo ESA 
 
 


