
CENTRO: COLEXIO PLURILINGÜE ABRENTE 

CURSO: 4º ESO 

 

DATA: 16/05/2020 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 



ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 

 CENTRO: COLEXIO PLURILINGÜE ABRENTE 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

 

ÍNDICE 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

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

seu caso ampliación) 

 

4. Información e publicidade. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 
P á x i n a   3  d e  8  

CENTRO: COLEXIO PLURILINGÜE ABRENTE 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

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

 
Bloque 1: Expresión Plástica 

▪ B1.1. 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. 

▪ EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da 

linguaxe plástica e v isual. 

▪  2º Trimestre

▪ CCEC 

▪ B1.2. Realizar obras plásticas 

experimentando e utilizando diferentes 

soportes e técnicas, tanto analóxicas 

coma dixitais, valorando o esforzo de 

superación que supón o proceso creativo. 

▪ EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, 

empregando os materiais e as técnicas con precisión. 

▪  2º Trimestre

▪ CCEC 

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

▪  2º Trimestre

▪ CCEC 

▪ EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 

▪  2º Trimestre

▪ CCEC 

▪ B1.3. 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. 

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

artísticos. 

▪  2º Trimestre

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ EPVAB.1.3.2. 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 activ idades. 

▪  2º Trimestre

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ B1.4. Realizar proxectos plásticos que 

comporten unha organización de forma 

cooperativa, valorando o traballo en 

equipo coma fonte de riqueza na 

creación artística. 

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

de proxectos persoais e de grupo. 

▪  2º Trimestre

▪ CSIEE 

▪ CCEC 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 
P á x i n a   4  d e  8  

CENTRO: COLEXIO PLURILINGÜE ABRENTE 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

 

▪ B1.5. Recoñecer en obras de arte a 

utilización de elementos e técnicas de 

expresión, apreciar os estilos artísticos, 

valorar o patrimonio artístico e cultural 

como un medio de comunicación e 

satisfacción individual e colectiva, e 

contribuír á súa conservación a través do 

respecto e divulgación das obras de arte. 

▪ EPVAB1.5.1. 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. 

▪  2º Trimestre

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen. 

▪  2º Trimestre

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

Bloque 2: Debuxo Técnico 

▪ B2.1. 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. 

▪ EPVAB2.1.1. Diferenza o sistema de debuxo descritivo do perceptivo. 

▪  1º Trimestre

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos utilizando con 

precisión os materiais de debuxo técnico. 

▪  1º Trimestre

▪ CAA 

▪ CMCCT 

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

▪  1º Trimestre

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas planas e 

aplícao á creación de deseños persoais. 

▪  1º Trimestre

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ B2.2. 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. 

▪ EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas v istas principais. 

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CAA 

▪ CMCCT 

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

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e seleccionando o 

sistema de representación máis axeitado. 

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de v ista máis 

adecuado. 

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CAA 

▪ CMCCT 

Bloque 3: Fundamentos de Deseño 

▪ B3.1. Percibir e interpretar criticamente as 

imaxes e as formas do seu ámbito 

▪ EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as finalidades da comunicación v isual. 

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CSIEE 

▪ CCEC 
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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. 

▪ EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente estética, de 

funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe v isual e verbal.  

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CCEC 

▪ B3.2. Identificar os elementos que forman 

a estrutura da linguaxe do deseño. 

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

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ B3.3. 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. 

▪ EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e composicións modulares utilizando as formas 

xeométricas básicas, estudando a organización do plano e do espazo. 

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EPVAB3.3.3. 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. 

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o realizado 

por compañeiros e compañeiras. 

▪  1º  e 2º Trimestres

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

Bloque 4: Linguaxe audiovisual e multimedia 

▪ B4.3. Realizar composicións creativas a 

partir de códigos utilizados en cada 

linguaxe audiovisual, amosando interese 

polos avances tecnolóxicos vinculados a 

estas linguaxes. 

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

▪  2º  e 3º Trimestres

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ B4.4. Amosar unha actitude crítica ante as 

necesidades de consumo creadas pola 

publicidade, rexeitando os elementos 

desta que supoñan discriminación sexual, 

social ou racial. 

▪ EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o coñecemento dos 

elementos que os compoñen. 

▪  2º  e 3º Trimestres

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 
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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 

distintos boletíns de repaso, 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 
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teórico/práctica pero terán que facer un traballo con data de entrega. 

 

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 4º ESO, con código de acceso “cjtiouh”. 

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

en certos aspectos relacionados co xa dado, que necesitarán para 
Bacharelato. 

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. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


