
OBXECTIVOS DA ÁREA DE PLÁSTICA 6.º EP 
 

 
  1.  Desenvolver a creatividade a través da expresión fotográfica. 
  2.  Valorar o cine e as súas principais tendencias. 
  4.  Utilizar a escuadra e o cartabón no debuxo de rectas. 
  5.  Manexar a suma e resta de ángulos. 
  6.  Representar os corpos xeométricos a partir do seu desenvolvemento. 
  7.  Utilizar as unidades de medida no debuxo. 
  8.  Clasificar os cuadriláteros segundo os seus lados. 
  9.  Manexar o procedemento gráfico da división dunha circunferencia. 
10.  Manexar e aplicar a escala nos seus debuxos. 
11.  Identificar as características da cor e utilizalas nas súas creacións. 
12.  Valorar a arte abstracta como forma de expresión distinta á figurativa. 
13. Usar os rotuladores e as súas posibilidades gráficas. 
 
ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
14.  

 
Bloque 1. Educación audiovisual. 
 
  1. A imaxe fixa: a fotografía dixital. 

  2. A imaxe dixital: retoque de imaxes. 

   

Bloque 2. Debuxo xeométrico. 
 
  1. Rectas paralelas e perpendiculares. 

  2. Suma e resta de ángulos. 

  3. Desenvolvemento plano de corpos xeométricos. 

  4. Medida en milímetros. 

  5. Clasificación de triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos. 

  6. Clasificación de cuadriláteros. 

  7. División da circunferencia en partes iguais. 

  8. Escalas. 

  9. Corpos xeométricos e desenvolvemento. 

 
Bloque 3. Expresión artística. 
 
  1. A cor. 

  2. Características da cor: ton, luminosidade e saturación. 

  3. As gamas monocromáticas. 

  4. Cores complementarias. 

  5. Realidade e abstracción na arte. 

  6. Técnicas pictóricas: o rotulador. 

 

 

 

 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
Bloque 1. Educación audiovisual. 
 

  1.  Realizar fotografías dixitais e editalas con fins educativos tendo en conta as 
normas básicas de difusión, modificando as características destas para utilizalas 
con outros fins expresivos. 

   
 

Bloque 2. Debuxo xeométrico. 
 

  1.  Trazar rectas paralelas e perpendiculares coa escuadra e o cartabón. 
  2.  Sumar e restar ángulos utilizando a escuadra e o cartabón. 
  3.  Identificar os principais corpos xeométricos e construír estes a partir do seu 

desenvolvemento. 
  4.  Medir os elementos dunha figura plana utilizando como unidade de medida o 

milímetro e copiar o debuxo utilizando os instrumentos de debuxo (regra, escuadra, 
cartabón e compás). 

  5.  Coñecer a clasificación dos cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus 
lados. 

  6.  Coñecer o procedemento gráfico para a división da circunferencia en partes iguais 
pares (3, 4, 6 e 8), utilizándoo para a creación de estrelas e rosetóns. 

  7.  Coñecer e comprender o termo de escala aplicándoo: cambiando de escala un 
debuxo sinxelo. 

  8.  Comprender as características dos corpos xeométricos, e construílos a partir dos 
seus desenvolvementos. 

 

Bloque 3. Expresión artística. 
 

  1.  Definir e identificar as características da cor (ton, luminosidade e saturación) de 
forma oral e por escrito e utilizalas nas súas creacións variando de xeito 
intencionado as cores utilizadas. 

  2.  Comprender a arte abstracta como unha forma de expresión distinta á que ofrece a 
representación figurativa. 

  3.  Coñecer as posibilidades gráficas e a técnica do uso de rotuladores. 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 
Bloque 1. Educación audiovisual. 
 

  1.1.  Realiza fotografías dixitais con diferentes dispositivos e edítaas. 
  1.2.  Modifica as características formais das fotografías realizadas: selecciona, copia, 

pega, cambia o tamaño e a forma, modifica as características da cor (brillo, 
contraste, ton...). 

  1.3.  Coñece as consecuencias da difusión de imaxes sen o consentimento das 
persoas afectadas e respecta as decisións destas. 

  1.4.  Valora a súa propia imaxe, coñece as consecuencias da súa difusión nas redes 
sociais e non permite a difusión desta sen o seu consentimento. 

  
  
 
 



Bloque 2. Debuxo xeométrico. 
 

  1.1.  Traza grupos de rectas paralelas coa escuadra e o cartabón. 
  1.2.  Traza rectas perpendiculares a outra pasando por puntos interiores e exteriores á 

recta dada. 
  1.3.  Realiza composicións utilizando trazas compostas por rectas paralelas e 

perpendiculares. 
  2.1.  Suma ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º utilizando a escuadra e o cartabón. 
  3.1.  Coñece os principais corpos xeométricos. 
  3.2.  Constrúe con cartolina corpos xeométricos a partir do seu desenvolvemento. 
  3.3.  Realiza composicións escultóricas utilizando corpos xeométricos elaborados polo 

propio alumno. 
  4.1.  Mide as partes dunha figura plana e reprodúcea utilizando os instrumentos 

propios de debuxo. 
  4.2.  Coida e aprecia a limpeza e a precisión na elaboración de debuxos xeométricos. 
  5.1.  Identifica e clasifica os cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados. 
  5.2.  Debuxa cadrados e rectángulos dadas as súas medidas. 
  5.3.  Realiza unha rede modular cadrada na que posteriormente crea un módulo con 

rectas e curvas que reproduce ao longo da rede. 
  6.1.  Coñece e utiliza o procedemento gráfico para a división da circunferencia en 3, 4, 

6 e 8 partes. 
  6.2.  Compón estrelas e rosetóns a partir da división gráfica da circunferencia. 
  7.1.  Coñece e comprende o termo de escala. 
  7.2.  Modifica a escala dun debuxo sinxelo mediante o uso dunha cuadrícula. 
  8.1.  Comprende as características dos corpos xeométricos. 
  8.2.  Constrúe o tetraedro a partir do seu desenvolvemento que previamente debuxou 

con instrumentos de debuxo.   
  8.3.  Elabora construcións utilizando como módulo o tetraedro e/ou hexaedro. 

 

Bloque 3. Expresión artística. 
 

  1.1.  Define as características da cor. 
  1.2.  Sinala as características dunha cor que lle foi mostrada. 
  1.3.  Realiza variacións dunha cor atendendo á súa luminosidade e saturación. 
  1.4.  Realiza composicións cunha gama cromática. 
  1.5.  Coñece o concepto e identifica as parellas de cores complementarias. 
  2.1.  Investiga sobre a arte abstracta, a súa orixe e artistas máis representativos. 
  2.2.  Compón obras abstractas coa intención de transmitir ideas e emocións. 
  3.1.  Utiliza as calidades expresivas dos rotuladores nas súas composicións. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área 
de Plástica: 
•  Lapis, goma de borrar, lapis de cores, ceras brandas, rotuladores, témperas, regra, 

compás, tesoiras, pegamento, pinceis, plastilina. 
•  Material reciclado: teas, tetrabrik, papel de aluminio e macarróns. 
•  Material reciclado: revistas, xornais, clips, cartón, papel de aluminio, papel de cores, 

chapas, tapóns, teas... 
•  Ordenadores. 
•  Material dixital: vídeos e crebacabezas de obras de arte, actividades interactivas 

compositivas, actividades de técnicas plásticas con barra de ferramentas. 
•  Consulta de páxinas web e actividades de reforzo e ampliación para atender á 

diversidade do alumnado. 



 
1º TRIMESTRE 
 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

•  Manexo dos conceptos de 
proporción, equilibrio e 
composición da figura 
humana. 

•  Clasificación das cores 
primarias e secundarias no 
círculo cromático. 

•  Exploración das 
características da cor: 
luminosidade, saturación, 
ton e matices. 

•  Recoñecemento e 
valoración da obra artística 
de Joan Miró, obtendo 
información relacionada 
coa súa obra. 

• 

•  Realización da perspectiva 
diédrica. 

•  Presentación das tarefas, 
de xeito preciso, correcto, 
limpo, utilizando os 
instrumentos (regra e 
escuadra) adecuados. 

•  Uso do compás: círculo e 
as súas divisións en dous, 
tres e catro, mandalas, 
vidreiras e series curvas. 

•  Análise das características 
da obra da Mesquita de 
Córdoba, dándolles 
especial atención á súa 
arquitectura e ás súas 
características. 

•  Trazado de rectas 
perpendiculares, suma e 
resta de ángulos e 
mediatrices cos 
instrumentos adecuados 

  1.  Recoñecer a proporción e 
o equilibrio dunha figura 
humana. 

  1.1.  Recoñece a figura 
humana usando a súa 
correcta proporción. CMCT 

  2.  Realizar o círculo 
cromático ordenando as 
cores primarias e as 
secundarias. 

  2.1.  Clasifica e ordena as 
cores primarias e 
secundarias no círculo 
cromático e utilízaas 
con sentido na súa obra 
plástica. 

CCL, 

CCEC 

  3.  Coñecer a manifestación 
artística de Joan Miró e 
valorar a súa obra dentro 
do noso patrimonio 
cultural. 

  3.1.  Recoñece, respecta e 
valora a obra de Joan 
Miró distinguindo o seu 
xénero artístico. 

CCEC 

  3.2.  Aprecia e goza das 
posibilidades que nos 
ofrecen os museos de 
coñecer as obras de arte. 

CCEC, 

CCL 

  4.  Aproximarse á análise dun 
guión cinematográfico. 

  4.1.  Realiza sinxelos guións 
cinematográficos para 
familiarizarse cos 
conceptos elementais da 
creación visual. 

CCEC 

CSC 

  4.2.  Recoñece o cine de 
animación como un xénero 
do cine. 

CCEC, 

CSC 

  5.  Iniciarse no coñecemento 
da perspectiva diédrica e 
no manexo dos 
instrumentos e materiais 
propios do debuxo 
técnico. 

  5.1.  Utiliza a regra para 
elaborar a perspectiva 
diédrica e valóraa 
dentro do debuxo 
xeométrico. 

CMCT, 

CSIEE 

  5.2.  Aplica os coñecementos 
adquiridos para elaborar 
a perspectiva diédrica. 

CMCT, 

CSIEE 

 
 
 



 

•  Presentación das tarefas, 
de xeito preciso, correcto, 
limpo, utilizando os 
instrumentos (regra e 
escuadra) adecuados. 

•  Uso do compás: círculo e 
as súas divisións en dous, 
tres e catro, mandalas, 
vidreiras e series curvas. 

•  Análise das características 
da obra da Mesquita de 
Córdoba, dándolles 
especial atención á súa 
arquitectura e ás súas 
características. 

•  Trazado de rectas 
perpendiculares, suma e 
resta de ángulos e 
mediatrices cos 
instrumentos adecuados 
con unidades de medida. 

•  Coidado e corrección no 
uso dos materiais 
adecuados para o debuxo 
técnico. 

•  Clasificación da imaxe 
fixa nos medios de 
comunicación segundo as 
súas características. 

•  Confección dun cartel, 
tendo en conta as 
características e o xénero. 

•  Interese pola perspectiva 
nas paisaxes reais. 

•  Realización dunha obra 
con perspectiva poñendo 
en práctica os seus 
coñecementos técnicos. 

•  Explicación do proceso 
creativo propio e do 
resultado conseguido. 

•  Confección de obras 
tridimensionais con 
materiais diversos, 
planificando o proceso e o 
resultado final. 

•  Utilización da técnica das 
acuarelas manexando 
adecuadamente os 
materiais. 

  6.  Identificar o círculo e as 
súas combinacións como 
un concepto xeométrico. 

  6.1.  Entrelaza 
circunferencias para a 
elaboración dunha 
vidreira de cores. 

CMCT, 

CSIEE 

   6.2.  Coñece e respecta o 
resultado coa correcta 
utilización dos 
instrumentos de debuxo 
valorando a precisión 
dos seus resultados. 

CAA, 

CMCT 

  7.  Analizar a Mesquita de 
Córdoba, incluíndoa 
nunha das máis 
significativas obras que 
forman o noso patrimonio 
artístico e cultural. 

  7.1.  Interésase pola 
arquitectura islámica e 
aprecia a Mesquita de 
Córdoba como unha das 
nosas manifestacións 
máis importantes do 
noso patrimonio 
histórico. 

CMCT, 

CCEC 

  

  8.  Mostrar interese no 
manexo da regra e do 
compás para a realización 
de mediatrices e 
bisectrices. 

  8.1.  Calcula graficamente a 
mediatriz dun segmento 
utilizando a regra e o 
compás. CMCT 

 
 

  9.  Interpretar un cartel 
cinematográfico 
comprendendo o seu 
significado e función 
social. 

  9.1.  Elabora un cartel 
publicitario usando 
adecuadamente as 
formas e a cor. 

CSC, 

CCEC, 

CCL 

 

 

10.  Iniciarse no coñecemento 
da perspectiva, valorando 
os materiais propios do 
debuxo técnico. 

10.1.  Recoñece as imaxes con 
perspectiva e 
clasifícaas. 

CMCT, 

CCEC 

10.2.  Identifica os conceptos 
de horizontalidade e 
verticalidade 
utilizándoos nas súas 
composicións. 

CMCT, 

CCEC 

   



11.  Elaborar obras 
tridimensionais con 
diferentes materiais. 

11.1.  Confecciona obras 
tridimensionais con 
material de refugallo e 
con pezas recortadas. 

CCEC, 

CSC 

12.  Realizar unha obra 
plástica usando as 
acuarelas como material 
necesario. 

12.1.  Utiliza a técnica das 
acuarelas para realizar 
unha obra plástica. CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Recoñece a figura humana usando a súa 

correcta proporción. 
•  Actividade de trazado da figura corporal e 

proporción do corpo humano de sete medidas 
tomando a cabeza como unidade. 

  2.1.  Clasifica e ordena as cores primarias e 
secundarias no círculo cromático e 
utilízaas con sentido na súa obra plástica. 

•  Elaboración do círculo cromático tendo en 
conta a clasificación de cores primarias e 
secundarias. Composición con cores 
secundarias. 

  3.1.  Recoñece, respecta e valora a obra de Joan 
Miró distinguindo o seu xénero artístico. 

•  Observación e análise dun cadro de Miró e 
composición segundo o estilo do pintor. 

  5.1.  Utiliza a regra para elaborar a perspectiva 
diédrica e valóraa dentro do debuxo 
xeométrico. 

•  Debuxo dun obxecto en diferentes posicións, 
correspondentes á planta, o alzado e o perfil. 

  5.2.  Aplica os coñecementos adquiridos para 
elaborar a perspectiva diédrica. 

•  Recoñecemento das características do debuxo 
xeométrico segundo a perspectiva diédrica. 

  6.1.  Entrelaza circunferencias para a 
elaboración dunha vidreira de cores. 

•  Composición con circunferencias coa mesma 
medida do radio. 

  6.2.  Coñece e respecta o resultado coa correcta 
utilización dos instrumentos de debuxo 
valorando a precisión dos seus resultados. 

•  Debuxo xeométrico con compás. Valoración 
da súa utilidade na creación de obxectos e 
ornamentos. 

  7.1.  Interésase pola arquitectura islámica e 
aprecia a Mesquita de Córdoba como unha 
das manifestacións máis importantes do 
noso patrimonio histórico. 

•  Observación dunha imaxe do interior da 
Mesquita de Córdoba.  Indagación sobre a 
arquitectura islámica e os seus monumentos 
máis representativos en Andalucía. 

  8.1.  Calcula graficamente a mediatriz dun 
segmento utilizando a regra e o compás. 

•  Trazado da mediatriz dun segmento e da 
bisectriz dun ángulo para realizar un debuxo 
con formas xeométricas. 

  9.1.  Elabora un cartel publicitario usando 
adecuadamente as formas e a cor. 

•  Composición dun cartel de película, con 
elementos suxestivos relativos ao suposto tema 
ou argumento. 

10.1. Recoñece as imaxes con perspectiva. •  Trazado dunha paisaxe en perspectiva. 

10.2.  Identifica os conceptos de horizontalidade e 
verticalidade utilizándoos nas súas 
composicións. 

•  Aplicación dos conceptos básicos de liña de 
horizonte, punto de fuga e doutros elementos 
presentes na perspectiva. 

11.1.  Confecciona obras tridimensionais con 
material de refugallo. 

•  Construción dun simulador de cinematógrafo 
con material reciclable. 

•  Construción tridimensional dun motivo do 
Nadal. 

12.1.  Utiliza a técnica das acuarelas para realizar 
unha obra plástica. 

•  Creación dunha paisaxe outonal con acuarelas. 

 



 
 
2º TRIMESTRE 
 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
•  Análise da obra presentada 

polos graffiti, deseñando e 
creando unha delas. 

•  Recoñecemento e 
valoración das obras 
artísticas, en especial ás 
que son Patrimonio da 
Humanidade. 

•  Simboloxía da cor na obra 
de Munch. 

•  Realización dunha 
composición con formas 
xeométricas básicas. 

•  Creación dun deseño 
dunha páxina web, 
manexando os recursos 
básicos que debe ter unha 
páxina. 

•  Análise do estilo 
herreriano a partir da 
observación do Mosteiro 
do Escorial. 

•  Coñecemento e 
comprensión da 
perspectiva e o resultado 
desta, observando o alzado 
e a planta dunha igrexa 
románica. 

•  Distinción das 
características do estilo 
románico doutro estilo 
estudado en cursos 
anteriores. 

•  Características da cor 
dentro da obra de Van 
Gogh, clasificación das 
cores a partir da 
luminosidade, ton e matiz. 

•  Comprensión da escala 
dun debuxo mediante o 
uso da cuadrícula. 

•  Repercusión sobre o 

  1.  Distinguir o graffiti 
doutros movementos 
artísticos. 

  1.1.  Distingue o xénero do 
graffiti doutros estilos. 

CCL, 

CCEC 

  2.  Utilizar a simboloxía da 
cor observándoa no cadro 
de Munch. 

  2.1.  Explica coa terminoloxía 
apropiada o propósito 
do seu traballo en 
relación coa cor. 

CCEC, 

CCL 

  2.2.  Coñece a simboloxía da 
cor dentro dunha obra 
de arte, neste caso da 
obra de Edvard Munch. 

CCEC, 

CCL, 

CSC 

  3.  Utilizar adecuadamente as 
diferentes ferramentas 
para a realización de 
formas xeométricas 
básicas. 

  3.1.  Coñece e aprecia o 
resultado da utilización 
correcta dos 
instrumentos de debuxo 
xeométrico e valora a 
súa precisión. 

CMCT 

  3.2.  Realiza formas 
xeométricas sinxelas 
usando os materiais 
necesarios. 

CMCT, 

CSIEE 

  4.  Usar as novas tecnoloxías 
para a creación dunha 
páxina web. 

  4.1.  Elabora unha páxina 
web, deseñándoa sobre 
papel e manexando os 
recursos dixitais básicos 
para a súa creación. 

CMCT, 

CSIEE, 

CD 

  5.  Recoñecer os diferentes 
estilos e movementos 
pictóricos que aparecen 
no noso patrimonio 
artístico cultural. 

  5.1.  Recoñece, respecta e 
valora o estilo 
herreriano dentro do 
noso patrimonio 
cultural, observando a 
súa obra máis 
representativa, o 
Mosteiro do Escorial. 

CMCT, 

CCEC 

  6.  Iniciarse no coñecemento 
da perspectiva e nos seus 
elementos (alzado e 

  6.1.  Identifica o alzado e a 
planta como elementos 
propios da perspectiva. 

CMCT, 

CCEC 



espectador da proporción 
utilizada nunha obra. 

•  Creación dun cadro de arte 
contemporánea usando 
diferentes materiais. 

•  Construcción de obras 
tridimensionais. 

•  Exploración da técnica das 
acuarelas. 

planta).   6.2.  Distingue as 
características do estilo 
románico doutros 
estilos coñecidos polo 
alumno. 

CMCT, 

CCEC 

  7.  Distinguir as 
características da cor 
observándoas na obra de 
Van Gogh. 

  7.1.  Analiza as características 
da cor e a súa sensación 
dentro da obra de Van 
Gogh. 

CCEC, 

CCL 

  8.  Recoñecer a cuadrícula 
como un elemento 
importante de uso para a 
escala dun debuxo. 

  8.1.  Comprende a 
importancia da 
cuadrícula para usala 
nun debuxo sinxelo. 

CMCT, 

CCEC 

  9.  Aproximarse á 
observación dunha obra 
de arte, tendo en conta a 
proporción, o tamaño e o 
equilibrio. 

  9.1.  Distingue a proporción, 
o tamaño e a cor nunha 
miniatura medieval. 

CMCT, 

CCEC, 

CSC 

  9.2.  Manexa os conceptos 
de: proporción e 
equilibrio nunha 
composición. 

CMCT, 

CCEC 

10.  Crear unha obra de arte de 
estilo contemporáneo 
usando diversos 
materiais. 

10.1.  Crea unha colaxe de 
estilo contemporáneo 
con materiais de uso 
doméstico. 

CCEC, 

CSIEE, 

CAA 

11.  Analizar a forma de 
construír obras 
tridimensionais. 

11.1.  Constrúe obras 
tridimensionais en 
cartolina con pezas 
troqueladas e 
recortadas. 

CMCT, 

CCEC 

12.  Indagar nas diferentes 
técnicas pictóricas 
(acuarelas, lapis de cores, 
rotuladores e témperas). 

12.1.  Indaga sobre as 
posibilidades de 
transparencia da cor no 
uso das acuarelas. 

CAA, 

CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Distingue o xénero do graffiti doutros 

estilos. 
•  Deseño dun graffiti para o ámbito escolar. 

  2.1.  Explica coa terminoloxía apropiada o 
propósito do seu traballo en relación coa 
cor. 

•  Análise dos tons e das formas correspondentes 
para crear unha composición de E. Munch. 

  2.2.  Coñece a simboloxía da cor dentro dunha 
obra de arte, neste caso da obra de Edvard 
Munch. 

•  Observación e análise psicolóxica dun cadro 
de Munch. 

  3.1.  Coñece e aprecia o resultado da utilización 
correcta dos instrumentos de debuxo 
xeométrico e valora a súa precisión. 

•  Creación dunha mandala con instrumentos de 
debuxo xeométrico.   

  3.2.  Realiza formas xeométricas sinxelas usando 
os materiais necesarios. 

•  Utilización adecuada da regra e do compás 
para trazar formas xeométricas. 

  4.1.  Elabora unha páxina web, deseñándoa 
sobre papel e manexando os recursos 
dixitais básicos para a súa creación. 

•  Deseño dunha páxina web con contido útil no 
ámbito escolar ou familiar. 

  5.1.  Recoñece, respecta e valora o estilo 
herreriano dentro do noso patrimonio 
cultural, observando a súa obra máis 
representativa, o Mosteiro do Escorial. 

•  Recoñecemento das características do estilo 
herreriano e elaboración dun crebacabezas 
sobre o Mosteiro do Escorial. 

  6.1.  Identifica o alzado e a planta como 
elementos propios da perspectiva. 

•  Debuxo de planta e alzado correspondente a 
unha igrexa románica. 

  6.2.  Distingue as características do estilo 
románico doutros estilos coñecidos polo 
alumno. 

•  Recoñecemento das características do estilo 
románico e dunha igrexa do noso patrimonio 
cultural. 

  7.1.  Analiza as características da cor e a súa 
sensación dentro da obra de Van Gogh. 

•  Interpretación do uso da cor e do estilo de Van 
Gogh e creación dun cadro ao estilo do 
devandito pintor. 

  8.1.  Comprende a importancia da cuadrícula 
para usala nun debuxo sinxelo. 

•  Debuxo dunha praza típica dunha vila 
mediante cuadrícula. 

  9.1.  Distingue a proporción, o tamaño e a cor 
nunha miniatura medieval. 

•  Observación e análise das características 
dunha miniatura medieval e creación de 
composición similar total ou con respecto a 
algúns detalles. 

  9.2.  Manexa os conceptos de: proporción e 
equilibrio nunha composición. 

•  Composición de figuras integradas nun ámbito 
paisaxístico, tendo en conta o equilibrio en 
canto ao tamaño e situación. 

10.1.  Crea unha colaxe de estilo contemporáneo 
con materiais de uso doméstico. 

•  Colaxe con utensilios de uso doméstico para 
formar unha paisaxe con texturas. 



11.1.  Constrúe obras tridimensionais en cartolina 
con pezas troqueladas e recortadas. 

•  Construción tridimensional dun coche e dunha 
carroza de carnaval. 

12.1.  Indaga sobre as posibilidades de 
transparencia da cor no uso das acuarelas. 

•  Paisaxe urbana facendo fincapé no manexo da 
técnica con acuarelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3º  TRIMESTRE 
 
 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
•  Realización dunha 

composición plástica, 
tendo en conta a obra de 
Tàpies. 

•  Recoñecemento da espiral 
como un elemento do 
debuxo xeométrico. 

•  Distinción e explicación 
da cor, en canto a 
luminosidade, ton e 
saturación, observando o 
fondo. 

•  Aplicación da 
circunferencia como 
estrutura dunha 
composición. 

•  Recoñecemento e 
valoración da torre Eiffel, 
como unha obra do 
patrimonio cultural. 

•  Exploración das calidades 
da técnica da estampaxe. 

•  Busca das posibilidades da 
cor e a súa simboloxía en 
contrastes, e variacións. 

•  Curiosidade por coñecer a 
técnica dos lapis de cores 
e as súas posibilidades. 

•  Comunicación a partir da 
lectura dunha obra teatral, 
cunha correcta 
declamación. 

•  Construción dun volume. 

•  Elaboración dun escenario 
tridimensional seguindo os 
pasos que se indican. 

•  Exploración das 
posibilidades plásticas de 
diferentes materiais. 

•  Creación dunha obra 
plástica desenvolvendo a 
creatividade. 

  1.  Coñecer a manifestación 
artística de Tàpies como 
parte do noso patrimonio 
cultural e artístico. 

  1.1 Recoñece, respecta e 
valora a manifestación 
artística de Tàpies como 
parte importante do 
patrimonio cultural e 
artístico español. 

CCL, 

CCEC 

  2.  Distinguir entre imaxe 
fixa e en movemento, 
tendo como modelo a 
imaxe dunha espiral. 

  2.1.  Distingue a 
representación da órbita 
descrita por unha liña 
espiral. 

CCEC, 

CSC 

  3.  Realizar unha produción 
artística, diferenciando a 
tonalidade dun obxecto 
en función da cor do 
fondo utilizado como 
soporte. 

  3.1.  Utiliza a técnica dos 
lapis de cores usando 
correctamente os 
materiais e os 
instrumentos de xeito 
adecuado, coidando o 
material. 

CMCT, 

CSIEE 

  3.2.  Identifica a influencia da 
cor segundo o ton de 
fondo utilizado no 
soporte. 

CMCT, 

CSIEE 

  4.  Iniciarse no coñecemento 
e no manexo dos 
instrumentos propios do 
debuxo técnico para 
realizar unha flor con 
circunferencias. 

  4.1.  Realiza composicións 
utilizando formas 
xeométricas básicas: 
circunferencias e 
semicircunferencias. 

CMCT 

  4.2.  Aplica a división da 
circunferencia á 
construción de 
elementos florais ás que 
posteriormente lles 
aplica cor. 

CMCT, 

CCEC, 

CSC 

  5.  Iniciarse no coñecemento 
da perspectiva diédrica e 
manexo dos instrumentos 
e materiais propios do 
debuxo técnico. 

  5.1.  Utiliza a regra 
considerando o 
milímetro como unidade 
de medida habitual no 
debuxo xeométrico. 

CMCT, 

CCEC 

 



•  Realización dunha 
composición plástica, 
tendo en conta a obra de 
Tàpies. 

•  Recoñecemento da espiral 
como un elemento do 
debuxo xeométrico. 

•  Distinción e explicación 
da cor, en canto a 
luminosidade, ton e 
saturación, observando o 
fondo. 

•  Aplicación da 
circunferencia como 
estrutura dunha 
composición. 

•  Recoñecemento e 
valoración da torre Eiffel, 
como unha obra do 
patrimonio cultural. 

•  Exploración das calidades 
da técnica da estampaxe. 

•  Busca das posibilidades da 
cor e a súa simboloxía en 
contrastes, e variacións. 

•  Curiosidade por coñecer a 
técnica dos lapis de cores 
e as súas posibilidades. 

•  Comunicación a partir da 
lectura dunha obra teatral, 
cunha correcta 
declamación. 

•  Construción dun volume. 

•  Elaboración dun escenario 
tridimensional seguindo os 
pasos que se indican. 

•  Exploración das 
posibilidades plásticas de 
diferentes materiais. 

•  Creación dunha obra 
plástica desenvolvendo a 
creatividade. 

  1.  Coñecer a manifestación 
artística de Tàpies como 
parte do noso patrimonio 
cultural e artístico. 

  1.1 Recoñece, respecta e 
valora a manifestación 
artística de Tàpies como 
parte importante do 
patrimonio cultural e 
artístico español. 

CCL, 

CCEC 

  2.  Distinguir entre imaxe 
fixa e en movemento, 
tendo como modelo a 
imaxe dunha espiral. 

  2.1.  Distingue a 
representación da órbita 
descrita por unha liña 
espiral. 

CCEC, 

CSC 

  3.  Realizar unha produción 
artística, diferenciando a 
tonalidade dun obxecto 
en función da cor do 
fondo utilizado como 
soporte. 

  3.1.  Utiliza a técnica dos 
lapis de cores usando 
correctamente os 
materiais e os 
instrumentos de xeito 
adecuado, coidando o 
material. 

CMCT, 

CSIEE 

  3.2.  Identifica a influencia da 
cor segundo o ton de 
fondo utilizado no 
soporte. 

CMCT, 

CSIEE 

  4.  Iniciarse no coñecemento 
e no manexo dos 
instrumentos propios do 
debuxo técnico para 
realizar unha flor con 
circunferencias. 

  4.1.  Realiza composicións 
utilizando formas 
xeométricas básicas: 
circunferencias e 
semicircunferencias. 

CMCT 

  4.2.  Aplica a división da 
circunferencia á 
construción de 
elementos florais ás que 
posteriormente lles 
aplica cor. 

CMCT, 

CCEC, 

CSC 

  5.  Iniciarse no coñecemento 
da perspectiva diédrica e 
manexo dos instrumentos 
e materiais propios do 
debuxo técnico. 

  5.1.  Utiliza a regra 
considerando o 
milímetro como unidade 
de medida habitual no 
debuxo xeométrico. 

CMCT, 

CCEC 

  5.2.  Coñece e aprecia o 
resultado da utilización 
correcta dos 
instrumentos de debuxo 
valorando a precisión 
nos resultados. 

CMCT 

  6.  Identificar o círculo e as 
súas combinacións como 
un concepto xeométrico. 

  6.1.  Utiliza a técnica da 
estampaxe, 
desenvolvendo un 
bosquexo, elixindo os 
elementos 
estereotipados e 
verbalizando a 

CCEC, 

CSC, 

CAA, 

CSIEE 



secuenciación.  

  7.  Analizar a Mesquita de 
Córdoba, incluíndoa 
nunha das máis 
significativas obras que 
forman o noso 
patrimonio artístico e 
cultural. 

  7.1.  Coñece a simboloxía das 
cores frías e cálidas e os 
contrastes entre luces e 
sombras, e utilízao para 
transmitir sensacións 
nas composicións 
plásticas. 

CCEC, 

CCL, 

CSIEE, 

CSC 

  7.2.  Analiza e compara as 
sensacións da cor, as 
súas características, a 
luminosidade, o ton e a 
saturación. 

CAA, 

CCEC, 

CCL 

  8.  Mostrar interese no 
manexo da regra e do 
compás para a realización 
de mediatrices e 
bisectrices. 

  8.1.  Distingue o xénero 
teatral dentro da 
expresión plástica. 

CCL, 

CCEC, 

CSC, 

CAA 

 

  9.  Interpretación dun cartel 
cinematográfico 
comprendendo o seu 
significado e función 
social. 

  9.1.  Confecciona obras 
tridimensionais con 
diferentes materiais 
planificando o proceso e 
elixindo a solución máis 
adecuada. 

CMCT, 

CAA, 

CSIEE, 

CCEC 

 

  9.2.  Organiza o espazo en 
obras tridimensionais 
utilizando os conceptos 
básicos de composición 
e de equilibrio. 

CMCT, 

CAA, 

CSIEE, 

CCEC 

 

 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Recoñece, respecta e valora a obra de 

Tàpies como representación do patrimonio 
cultural e artístico español. 

•  Composición estilo Tàpies. 

  2.1.  Distingue a representación da órbita 
descrita por unha liña espiral. 

•  Debuxo dunha espiral correspondente a unha 
escaleira de caracol. 

  3.1.  Utiliza a técnica dos lapis de cores usando 
correctamente os materiais e os 
instrumentos de xeito adecuado, coidando 
o material. 

•  Composición dunha escaleira de caracol con 
proporción de medidas.   



  3.2.  Identifica a influencia da cor segundo o ton 
de fondo utilizado no soporte. 

•  Composición floral composta por 
circunferencias e semicircunferencias. 

  4.1.  Realiza composicións utilizando formas 
xeométricas básicas: circunferencias e 
semicircunferencias. 

•  Composición floral con formas circulares e 
coloreado segundo a estrutura formal. 

  4.2.  Aplica a división da circunferencia á 
construción de elementos florais ás que 
posteriormente lles aplica cor. 

•  Debuxo da torre Eiffel utilizando a regra 
milimetrada. 

  5.1.  Utiliza a regra considerando o milímetro 
como unidade de medida habitual no 
debuxo xeométrico. 

•  Debuxo xeométrico da torre Eiffel. 

  5.2.  Coñece e aprecia o resultado da utilización 
correcta dos instrumentos de debuxo 
valorando a precisión nos resultados. 

•  Creación de ámbito paisaxístico con árbores 
mediante estampaxes de témpera con distintos 
materiais. 

  6.1.  Utiliza a técnica da estampaxe, 
desenvolvendo un bosquexo, elixindo os 
elementos estereotipados e verbalizando a 
secuenciación. 

•  Debuxo e coloreado de paisaxes rurais, 
facendo especial fincapé na distribución de 
tons e contraste de luces e sombras, reflexos... 

  7.1.  Coñece a simboloxía das cores frías e 
cálidas e os contrastes entre luces e 
sombras, e utilízao para transmitir 
sensacións nas composicións plásticas. 

•  Composición de coloreado tendo en conta a 
transparencia e a intensidade tonal. 

  7.2.  Analiza e compara as sensacións da cor, as 
súas características, a luminosidade, o ton e 
a saturación. 

•  Representación dunha obra teatral coa 
declamación e a expresión corporal adecuadas. 

  8.1.  Distingue o xénero teatral dentro da 
expresión plástica. 

•  Realización dun obxecto correspondente a 
unha máquina do tempo con material 
reciclable. 

  9.1.  Confecciona obras tridimensionais con 
diferentes materiais planificando o proceso 
e elixindo a solución máis adecuada. 

•  Creación dun escenario teatral con cartolina 
troquelada e recortada. 

  9.2.  Organiza o espazo en obras tridimensionais 
utilizando os conceptos básicos de 
composición e de equilibrio. 

•  Análise de todas as técnicas utilizadas no curso 
e creación libre con técnica mixta preferida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPORIZACIÓN DE CONTIDOS E TAREFAS – [Curso 2019-2020]  PLÁSTICA       6º Nivel 
 

QUINCENA PRIMEIRO TRIMESTRE  
 

    16– IX 
 

             11–X 
 

 
Tarefa 1.  Representamos a figura humana. 
• Representamos a figura humana tendo en 

conta a proporción. 
• Mural dunha muller. 

 
 
 
 

 
14– X 

 
25– X 

 

       
Tarefa 2. Cores cálidas e frías.  

 Facer unha composición plástica utilizando 
impresións coas diferentes cores. 

 Temática : O outono. 

 

28 – X 
 

22– XI 

   Tarefa 3. Papiroflexia 
 Samaín: cabazas, pantasmas,. 

 
 
 
 
 
 

2 5 - XI 
20- XII 

 
(Primeira 
avaliación) 

 
Tarefa 4.  Traballamos actividades de 
celebración social. 
•  Elaboramos un traballo coa temática do 

Nadal. Decoración do cole. Murais. 
 
 

 

 
QUINCENA SEGUNDO TRIMESTRE  

 
09–  I 

 
17 – I 

 

 
Tarefa 1. . A mediatriz dun segmento. A 
bisectriz. 
•  Recoñecer os pasos para atopar o punto 

medio dun segmento. 
           Facer a mediatriz dun segmento co uso do 
compás 

 

 
 
 

 
20 – I 

 
31 - I 

 

    Tarefa 2. 
• Trazar o polígono estrelado de seis puntas. 
• Debuxar unha cruz nun cadrado 
• O cadrado inscrito nunha circunferencia. 

 
Utilizar compás e regras. 

 

 
03 - II 

 
28– II 

 
 (Entroido ) 

 
Tarefa 3.   
 
Máscaras. Traballo proposto polos 

especialistas. 

 
 
 
 

25 – II 
3- IV 

(((Segunda 
avaliación) 

       Tarefa 4. Traballamos diferentes técnicas. 
 Construímos figuras e marionetas con mate-

riais de refugallo. 

 

 



 
QUINCENA TERCEIRO TRIMESTRE  

 
14 – IV 

 
08– V 

 
 

     Tarefa 1. Graffiti  

 

Mural para as Letras Galegas. 

 

 
 

 
11 – V 

 
29– V 

 

Tarefa 2.  Figuras xeométricas e áreas 

 

 

1– VI 
 

19– VI 
(Terceira 

avaliación) 

 
Tarefa 3. Utilizamos as figuras xeométricas. 

•  Realizamos figuras xeométricas básicas 
coas ferramentas necesarias. 

•  A perspectiva 

• Debuxar perspectivas utilizando un ca-
drado como guía. 

• Reprodución de “O grito” de Munch. 

 

 

 

Algunhas tarefas realízanse de forma interdisciplinar en outras materias. 
 


