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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Experimentar coas variacións formais do punto, o plano e a liña.  

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

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.  

Expresar emocións utilizando distintos elementos configurativos e recursos 
gráficos: liña, puntos, cores, texturas, claroscuros, etc.  

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.).  

Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, proporción e ritmo en 
composicións básicas.  

Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas 
establecidas por escrito.  

Experimentar coas cores primarias e secundarias.  
Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e 
subtractiva e as cores complementarias.  

Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, 
utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas.  

Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, 
utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas.  

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

Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade.  

Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurativas e 
abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en superficies 
homoxéneas ou degradadas.  

Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 
esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas.  

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

Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a liña e o plano.  
Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o 
triángulo que se forma.  

Construír distintos tipos de rectas, utilizando a escuadra e o cartabón, despois 
de repasar previamente estes conceptos.  

Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen por 
puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón con suficiente precisión.  

Utilizar o compás, realizando exercicios variados para familiarizarse con esta 
ferramenta.  

Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa regra o 
hexágono regular e o triángulo equilátero que se posibilita.  

Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación de ángulos 
agudos, rectos e obtusos.  

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

Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construción.  Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás.  
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Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén 
utilizando regra, escuadra e cartabón.  

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

Estudar as aplicacións do teorema de Thales.  
Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales.  

Escala un polígono aplicando o teorema de Thales.  

Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos (lados ou ángulos).  
Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un lado, 
ou os seus tres lados, utilizando correctamente as ferramentas.  
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 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Actividades enviados polo profesor tanto vía email como a través da aula 
virtual (tecnopilar.milaulas.com) e devoltos polos mesmos canles. 

Instrumentos: 
Rexistro da entrega e grao de consecución dos procedementos 
mencionados no punto anterior. 

Cualificación final 

A cualificación final será a resultante da media das dúas primerias 
avaliacións, cun posible  incremento de ata 1,5 puntos en función do 
traballo realizado na terceira avaliación, do seguinte xeito: 
Ata 0,5= tarefas entregadas completas  
Ata 0,5= tarefas entregadas en prazo  
Ata 0,5= calidade dos traballos.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do Curso. 
 
En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe 
a posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
non hai alumnos coa materia pendente 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  -Actividades propostas e explicadas vía email 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos sen conectividade faráselles chegar as actividades en papel 

Materiais e recursos 
Ordenador con conexión a internet, 

 útiles de debuxo, teléfono mobil ou scaner 
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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

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

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

Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas propias da 
cor pigmento e da cor luz, aplicando as TIC, para expresar sensacións en 
composicións sinxelas.  

Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas 
sinxelas.  

Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e de cor; colaxe.  

Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurativas e 
abstractas mediante a aplicación do lapis de forma continua en superficies 
homoxéneas ou degradadas.  

Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 
esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas.  

Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas 
visuais e táctiles para crear composicións, colaxes matéricas e figuras 
tridimensionais.  

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

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

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

Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado.  

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

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

Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos.  
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 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Actividades enviados polo profesor tanto vía email como a través da aula 
virtual (tecnopilar.milaulas.com) e devoltos polos mesmos canles. 

Instrumentos: 
Rexistro da entrega e grao de consecución dos procedementos 
mencionados no punto anterior. 

Cualificación final 

A cualificación final será a resultante da media das dúas primerias 
avaliacións, cun posible  incremento de ata 1,5 puntos en función do 
traballo realizado na terceira avaliación, do seguinte xeito: 
Ata 0,5= tarefas entregadas completas  
Ata 0,5= tarefas entregadas en prazo  
Ata 0,5= calidade dos traballos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do Curso. 
 
En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe 
a posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
non hai alumnos coa materia pendente 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  -Actividades propostas e explicadas vía email 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos sen conectividade faráselles chegar as actividades en papel 

Materiais e recursos 
Ordenador con conexión a internet, 

 útiles de debuxo, teléfono mobil ou scaner 

  


