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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe (por trimestre) Competencias clave 

 

Bloque 1: Expresión plástica 

▪ B1.1. Identificar os elementos 

configuradores da imaxe. 

▪ EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral e escrito 

imaxes e producións gráfico plásticas propias e alleas. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CCEC 

▪ B1.2. Experimentar coas variacións formais 

do punto, o plano e a liña. 

▪ EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a observación de elementos orgánicos na paisaxe, nos 

obxectos e en composicións artísticas, empregándoos como inspiración en creacións gráfico-plásticas. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CAA 

▪ EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e 

espontánea. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CSIEE 

▪ EPVAB1.2.3. 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. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CCEC 

▪ B1.3. Expresar emocións utilizando 

distintos elementos configurativos e 
recursos gráficos: liña, puntos, cores, 

texturas, claroscuros, etc. 

▪ EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, liberdade, 

opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, 

texturas, cores, etc.). 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CCL 

▪ B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de 

equilibrio, proporción e ritmo en 

composicións básicas. 

▪ EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por 

escrito. 

▪ 2º e 3º Trimestres 

▪ CSIEE 

▪ B1.5. Experimentar coas cores primarias e 

secundarias. 

▪ EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e 

as cores complementarias. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CSC 

▪ B1.6. Transcribe texturas táctiles a texturas 

visuais mediante as técnicas de frottage, 

utilizándoas en composicións abstractas 

ou figurativas. 

▪ EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en 

composicións abstractas ou figurativas. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CSIEE 

▪ B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades 

expresivas das técnicas gráfico-plásticas 

secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis 

▪ EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 

axeitada ao obxectivo da actividade. 

▪ 1º, 2º e 3º  Trimestres 

▪ CCL 
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de grafito e de cor; colaxe. ▪ EPVAB1.7.2. 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. 

▪ 1º, 2º e 3º  Trimestres 

▪ CSC 

▪ EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, 

goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas segundo o 

grao de opacidade e a creación de texturas visuais cromáticas. 

▪ 1º, 2º e 3º  Trimestres 

▪ CCEC 

▪ EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas 

visuais e táctiles, para crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

▪ 1º, 2º e 3º  Trimestres 

▪ CAA 

▪ EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins ilustrativos, 

decorativos ou comunicativos. 

▪ 1º, 2º e 3º  Trimestres 

▪ CSC 

▪ EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable co medio 

e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. 

▪ 1º, 2º e 3º  Trimestres 

▪ CSC 

▪ EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto orde e estado, e achégao á 

aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

▪ 1º, 2º e 3º  Trimestres 

▪ CSC 

Bloque 2: Comunicación audiovisual 

▪ B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade 

en imaxes presentes no ámbito 

comunicativo. 

▪ EPVAB2.1.1. Diferenza imaxes figurativas de abstractas. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CCL 

▪ EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CCL 

▪ EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun mesmo tema. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CD 

▪ B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes 

segundo a súa relación significante-

significado: símbolos e iconas. 

▪ EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CCL 

▪ EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CD 

▪ B2.3. Analizar e realizar cómics aplicando 

os recursos de adecuadamente. 

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

onomatopeas. 

▪ 3º  Trimestre 

▪ CCL 
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▪ B2.4. Diferenciar e analizar os elementos 

que interveñen nun acto de 

comunicación. 

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

▪ 2º  Trimestre 

▪ CSC 

▪ B2.5. Recoñecer as funcións da 

comunicación. 

▪ EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación audiovisual. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CCL 

▪ EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes visuais e audiovisuais. 

▪ 2º  Trimestre 

▪ CD 

Bloque 3: Debuxo técnico 

▪ B3.1. Comprender e empregar os 

conceptos espaciais do punto, a liña e o 

plano. 

▪ EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que 

se forma. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CAA 

▪ B3.2. Construír distintos tipos de rectas, 

utilizando a escuadra e o cartabón, 

despois de repasar previamente estes 

conceptos. 

▪ EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos 

definidos, utilizando escuadra e cartabón con suficiente precisión. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CMCCT 

▪ B3.3. Coñecer con fluidez os conceptos 

de circunferencia, círculo e arco. 

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

▪ 1º  Trimestre 

▪ CD 

▪ B3.4. Utilizar o compás, realizando 
exercicios variados para familiarizarse 

con esta ferramenta. 

▪ EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa regra o 

hexágono regular e o triángulo equilátero que se posibilita. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Comprender o concepto de ángulo 

e bisectriz e a clasificación de ángulos 

agudos, rectos e obtusos. 

▪ EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CSIEE 

▪ B3.6. Estudar a suma e a resta de ángulos, 

e comprender a forma de medilos. 

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

▪ 1º  Trimestre 

▪ CMCCT 

▪ B3.7. Estudar o concepto de bisectriz e o 

seu proceso de construción. 

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

▪ 1º  Trimestre 

▪ CCEC 

▪ B3.8. Diferenciar claramente entre recta e 

segmento tomando medidas de 

segmentos coa regra ou utilizando o 

compás. 

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

▪ 1º  Trimestre 

▪ CMCCT 

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

utilizando regra, escuadra e cartabón. 

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

escuadra e cartabón. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CMCCT 
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▪ B3.10. Estudar as aplicacións do teorema 

de Thales. 

▪ EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CCEC 

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

▪ 1º  Trimestre 

▪ CSIEE 

▪ B3.11. Coñecer lugares xeométricos e 

definilos. 

▪ EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de lugares xeométricos 

(mediatriz, bisector, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CMCCT 

▪ B3.12. Comprender a clasificación dos 

triángulos en función dos seus lados e dos 

seus ángulos. 

▪ EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CCEC 

▪ B3.13. Construír triángulos coñecendo tres 

dos seus datos (lados ou ángulos). 

▪ EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os 

seus tres lados, utilizando correctamente as ferramentas. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CAA 

▪ B3.14. Analizar as propiedades de puntos 

e rectas característicos dun triángulo. 

▪ EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro de calquera triángulo, construíndo 

previamente as medianas, as bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CSIEE 

▪ B3.15. Coñecer as propiedades 

xeométricas e matemáticas dos triángulos 

rectángulos, e aplicalas con propiedade 

á construción destes. 

▪ EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CMCCT 

▪ B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláteros. ▪ EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CCEC 

▪ B3.17. Executar as construcións máis 

habituais de paralelogramos. 

▪ EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CAA 

▪ B3.18. Clasificar os polígonos en función 

dos seus lados, recoñecendo os regulares 

e os irregulares. 

▪ EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando claramente 

se é regular ou irregular. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CCEC 

▪ B3.19. Estudar a construción dos polígonos 

regulares inscritos na circunferencia. 

▪ EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos nunha 

circunferencia. 

▪ 1º  Trimestre 

▪ CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación 
 

 

 

Avaliación 

Procedementos (1º e 2º trimestres): 

 Unha avaliación inicial para saber que nivel tiña a aula. 

 Unha valoración dos contidos e as competencias adquiridas ou 

desenvolvidas mediante traballo na aula, traballo na casa con data de 

entrega, implicación e participación na aula. 

 Traballos individuais e traballos en grupo. 

 Rexistro e comprobación de materiais (regras, compás, láminas, lapis e 

goma). 

 Rexistro das actividades realizadas nun caderno de aula e nun caderno 

persoal de actividades de aula. 

Instrumentos (1º e 2º trimestres): 

 Entregas semanais de láminas relacionadas con 

traballos técnicos ou artísticos relacionados cos temas 

tratados (Caderno persoal) 

30% da nota 

 Dúas probas teórico prácticas.  60% da nota 

 Observación directa na aula de como traballan e de 

como utilizan o material para cada tarefa, da súa 

implicación, da limpeza do traballo entregado,... 

10% da nota 

Durante o terceiro trimestre: 

Debido á situación de confinamento tanto os procedementos e os 

instrumentos sufriron un gran cambio. Pero séguese traballando a distancia 

mediante entregas online das distintas tarefas que se lle van enviando en 

boletíns de reforzo, vídeo conferencias para explicar o que hai qué se vai 

facer e vídeo tutoriais que explican as posibles dúbidas que poidan xurdir. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Os procedementos, instrumentos e criterios de avaliación se aplicarán ás 

dúas primeiras avaliacións, xusto ata o momento da interrupción das 

clases presenciais.  

Para a nota final farase unha media das dúas primeiras avaliacións. 

Todos os traballos realizados durante o terceiro trimestre, ante a 

imposibilidade de poder revisalos persoalmente, aplicaráselle o disposto 

no punto 7.3 das Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 3º 

Trimestre do curso 2019/2020, con data do 27 de abril de 2020. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 alumnado que non consiga superar os estándares de aprendizaxe 

mínimos, establecidos en convocatoria ordinaria, poderá presentarse a 

una proba extraordinaria en setembro. 

 exame será unha proba teórico/práctica e terá un valor do 60% da nota 

final. Para cumprir o 100% terán que entregar un boletín práctico cun 

valor do 40% que terán que facer durante o verán. Este boletín terá 

exercicios relacionados con tódalas actividades feitas no curso.  

 Para ter en conta o boletín terá que cumprir un mínimo dun 50% das 

actividades ben feitas. De non cumprir con este porcentaxe, non se terá 

en conta na nota final. 

 

 

 

 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Durante curso presencial, co alumnado de materias pendentes, téñense 

en conta moitos dos criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe do curso anterior.  Pero como non poden asistir ás clases, 

realízanse certas actividades de reforzo para que poidan facer un repaso 

de tódolos contidos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

O alumnado que ten a materia pendente xa entregou o boletín de reforzo 

e tamén ten feito a proba teórico/práctica de xaneiro.  

Debido á situación de confinamento, en maio non haberá proba 

teórico/práctica pero terán que facer un traballo con data de entrega. 
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Criterios de cualificación: 

Faise unha media dos boletíns de repaso e das dúas probas 

teórico/prácticas (unha en xaneiro e outra en maio) que se realizarían ao 

longo do curso presencial:  

 Boletín de recuperación: 40% 

 Exame: 60% 

Pero debido á situación de confinamento, os criterios cambian un pouco.  

Por un lado teñen que facer actividades de reforzo. Por outro lado se 

anula a proba teórico/práctica de maio por unha entrega de un traballo. 

A nota final será o resultado da media seguinte:  

 Media dos boletíns de recuperación: 40% 

 Media do exame de xaneiro e traballo de maio: 60% 

 

 

 

 

 

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

caso, ampliación) 

Actividades  Tódolos días, nos que temos Educación Plástica e Visual, se programan 

actividades que se colgan na páxina web do colexio e na CLASSROOM 

de EPV 1º ESO, con código de acceso “ynhttdi”. 

 As actividades son, en xeral, de repaso, pero tamén se está avanzando 

en certos aspectos relacionados co xa dado, que necesitarán para 

EPeV de 3º de ESO. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

 Cólgase a tarefa na páxina web do colexio e na CLASSROOM de EPV 

tódolos días que temos clase. 

 Mándase un correo electrónico, pola mañá, a todo o alumnado para 

recordarlle a tarefa. 

 Fanse vídeo conferencias, mínimo unha vez á semana, para explicar a 

teoría e a práctica. Eles poden ver a miña pantalla e o que se está 

facendo. 

 Creouse un CHAT a través da aplicación HANGOUTS de GOOGLE, para 

dar resposta ás dúbidas en tempo real. 

 Unha vez terminado o prazo de entrega da tarefa envíase a solución, no 

caso de ser algún exercicio de debuxo técnico, ou se corrixen os 

posibles erros, no caso de ser algo artístico. 

 Se algún neno ten problemas de conexión pode preguntar en calquera 

outro momento e tamén entregar a tarefa a outra hora ou día. 

 Tamén se utiliza o libro de EDIXGAL como apoio. 

 Unha vez se reciben tódalas tarefas na plataforma procédese á 

corrección individuais das mesmas. Indícaselle o que debe corrixir e 

envíanse as tarefas resoltas á plataforma para que todos poidan 

comprobar onde tiveron os erros. 

Materiais e 

recursos 

 Todo o alumnado ten o material necesario para poder realizar as tarefas 

e para avanzar.  

 Dispoñen das regras, do compás, láminas ou folios,... 

 Poden traballar con programas dixitais, con láminas ou con outro tipo de 

papel, unha vez se lle terminen as láminas. 

 Dispoñen de ordenador e acceso a internet. 

 Correo electrónico. 

 Recursos web (vídeo tutoriais, blogs,...) 

 Na CLASSROOM se lle colgan os temas e os respectivos boletíns de 

traballo e enlaces con vídeos do que se está traballando.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O titor do curso está en contacto coas familias e cos profesores de 

tódalas materias de forma regular. Desta forma, tódolos días hai un 

rexistro de faltas de tarefas, de non asistencia ás clases online,... 

Ademais, todo o alumnado e as súas familias teñen o correo electrónico 

do profesorado encargado da materia. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

As familias, a través dos titores, están informadas de que a páxina web 

do centro é o lugar ao que teñen que acudir para consultar tódalas 

dúbidas, novidades, información relevante e directrices a seguir con 

respecto aos seus fillos. 

Ademais, no caso de ser algo con certa relevancia, envíaselle un correo 

electrónico ou incluso se chama por teléfono. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


