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Introdución e contextualización.

A presente programación intégrase no marco da lexislación educativa vixente, en particular a Lei 
Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación (LOE), e o punto 4 do artigo 18 do Decreto 133/2007, 
do 5 de xullo, que é o documento no que recollen de xeito explícito os contidos mínimos a impartir 
na ESO.

A materia de Educación Plástica e Visual aparece no contexto curricular da ESO coa finalidade de 
aportar ao alumnado os coñecementos e técnicas que lles permitan analizar, construír e expresar 
propostas razoadas e  creativas propias baseadas na análise crítica  das diferentes  manifestacións 
gráficas e representacións técnicas.

Na  sociedade  actual,  a  alfabetización  artística  e  visual  forma  parte  esencial  dun  proceso  de 
aprendizaxe integral en tanto que supón a consecución dos coñecementos e dos recursos necesarios 
para a correcta interpretación das mensaxes visuais e técnicas que diariamente enchen a nosa vida. 
Nos espazos artísticos e teatrais, nos cines e na televisión, nas publicacións e na prensa, en forma de 
sinais, en escaparates e publicidade nas cidades e vilas, nas superficies de lecer e consumo ou no 
lugar de traballo.

Finalmente, tamén nas actividades, estudos e traballos que teñen relación máis ou menos directa coa 
materia, as actividades e oficios artísticos, escénicas e teatrais, as artes gráficas, o deseño en todas 
as  súas  manifestacións  (gráfico  e  publicitario,  corporativo,  moda  e  estética,  industrial,  etc),  a 
arquitectura e as enxeñerías e a creación multimedia e audiovisual entre outras.

É  por  isto  que  o  Departamento  de  Educación  Plástica  e  Visual  aposta  pola  necesidade  da 
consolidación da materia no currículo de cara a acadar a formación axeitada do alumnado neste 
ámbito como parte do proceso global de aprendizaxe no ensino secundario. 

Datos do departamento

O departamento de debuxo é unipersoal, sendo xefe de departamento D. Manuel Angel Rey Pardo.

No presente curso serán impartidas as seguintes materias:

Materia Curso Horas semanais

Educación Plástica e Visual 1º ESO A 2

Educación Plástica e Visual 1º ESO B 2

Educación Plástica e Visual 3º ESO A 2

Educación Plástica e Visual 3º ESO B 2

Educación Plástica e Visual 4º ESO A 3

Total sesións: 11

Adscrito ao departamento de tecnoloxía tamén se imparte a materia de informática.

Materia Curso Horas semanais

Informática 4º ESO A I 3



Informática 4º ESO A II 3

Total sesións: 6
 
O departamento leva tamén a coordinación das TIC no C.P.I. de San Sadurniño á que se adican dúas 
horas semanais.

Nos últimos anos e con motivo das sucesivas reformas, da introdución de novas materias e da actual 
política de recortes o departamento de debuxo perdeu 7 dun total inicial de 18 sesións lectivas, o 
que supón un 38% menos. En concreto, polo recorte de 3 a 2 sesións semanais en 1º e 3º da ESO e 
pola  redución no presente curso dun grupo de 4º da ESO.  Sendo a nosa unha materia fortemente 
práctica e experimental, 2 sesións semanais parécennos claramente insuficientes para acadar todos 
os obxectivos e traballar todos os contidos que expresamente especifica a lexislación vixente.

Obxectivos xerais para a E.S.O.

A materia de Educación  Plástica e Visual xunto coa de Música forma parte, dentro do currículo 
xeral da E.S.O. do que poderíamos denominar ensinanzas técnico artísticas. 

De forma xeral e de cara á consecución dos obxectivos específicos e das competencias básicas se 
propoñen os seguintes obxectivos xerais:

● A creatividade forma parte meridiana de todo proceso intelectual ou de aprendizaxe e polo 
tanto  é  necesaria  para  unha  completa  maduración  intelectual.  Propoñemos  a  promoción  e 
potenciación da intelixencia creadora mediante a realización de experiencias e traballos nos que 
a  imaxinación  sexa  o  motor  que  facilite  a  consecución  de  resultados  artísticos  expresivos 
dotados de emocións e personalidade propia ou de deseños orixinais e innovadores.

● A visión  espacial e  tamén  parte  esencial  da  maduración  intelectual.  A interpretación  do 
espazo tridimensional e a súa correcta plasmación nunha superficie bidimensional forman parte 
do obxectivo de aprender a  ver.  A análise obxectiva das formas no espazo e a súa correcta 
representación artística e técnica será un obxectivo central do departamento.

● As habilidades técnicas e artísticas serán o recurso para a correcta plasmación das propostas 
creativas ou da representación formal obxectiva. Neste senso se procurará fomentar a destreza 
na  utilización  dos  materiais  e  na  aplicación  axeitada  das  diferentes  técnicas  artísticas  e  de 
debuxo.

● A análise crítica das manifestacións visuais, tanto artísticas como técnicas, e de diferentes 
culturas e épocas históricas como fundamento da creación propia e da elaboración de traballos 
persoais  contextualizando e  adaptando a  linguaxe  a  uns  obxectivos  fixados  en  relación  coa 
finalidade última do feito comunicativo. Incidirase de forma especial nas expresións artísticas e 
técnicas que lles son propias.

● As novas tecnoloxías serán aplicadas na creación de traballos para familiarizar ao alumnado 
coas novas técnicas e programas informáticos de creación audiovisual e multimedia.

● A preparación para abordar estudos ou actividades posteriores e afrontalos con éxito, no 
relativo  aos  coñecementos  destrezas  e  habilidades  propias  da  materia.  Unha  sorte  de 
propedéutica  que facilite ao alumnado a integración en diferentes actividades profesionais ou 
nas distintas opcións educativas ás que poden acceder ao rematar a ESO.

● A transversalidade, a atención á diversidade e a humanidade como eixos de actuación para 
fomentar no alumnado unha visión integradora,  cívica e global do feito educativo dentro do 
marco social no que se integra o proceso. Trátase de que, partindo sempre dunha conciencia 



crítica,  se  formen  como  individuos  responsables  e  consecuentes  nun  marco  óptimo  de 
convivencia e cooperación construtiva que defina intereses, motivacións e esforzos.

Contribución ao logro das competencias básicas

A competencia  cultural  e  artística é  a  máis  directamente  implicada  na  materia  de  Educación 
plástica.  O alumnado será  quen de  contextualizar,  interpretar  e  valorar  de  forma sinxela  e  con 
sentido crítico diferentes mensaxes e manifestacións artísticas, técnicas e culturais facendo xuízos 
estéticos.  Aprender  a  ver   despois  de mirar  para facer  propostas  creativas  propias.  Partindo de 
exemplos da historia e da propia contorna levarán á práctica traballos artísticos cos que se farán 
postas  en  común  e  se  analizarán  e  valorarán  as  mensaxes  e  calidades  estéticas  en  función  da 
intencionalidade do autor. Tamén serán quen de utilizar correctamente as distintas técnicas artísticas 
empregadas. 

O coñecemento e interacción co mundo físico o traballaremos na relación directa entre a creación 
artística e a observación da realidade e das mensaxes audiovisuais. Ver, tocar, observar, analizar; 
forman  parte  do  proceso  creativo.  Faremos  traballos  descritivos  nos  que  a  visión  espacial  se 
traducirá  na  correcta  expresión  no  plano  do  debuxo,  tanto  na  realización  artística  como  na 
aplicación dos sistemas de representación. Tamén expresarán ideas e crearán mensaxes estéticos 
mediante a aplicación e o estudio de formas, cores e texturas.

Aprender  a  aprender implica  analizar  e  reflexionar  para  progresar  na  procura  de  resultados 
óptimos. O proceso creativo é fondamente experimental o que leva a escoller distintos camiños de 
cara a acadar obxectivos satisfactorios. Dende o inicio a materia baséase no constante crecemento 
da complexidade para reforzar a capacidade de atopar solucións aos problemas creativos e técnicos 
que aparecen no proceso, asumindo erros e modificando a liña de traballo cando fose necesario para 
adecuar o resultado á intencionalidade da proposta inicial.    

O  proceso  creativo  é  inseparable  da  autonomía  e  iniciativa  persoal  para  concluír  con  éxito 
calquera  traballo  artístico.  É  máis,  a  creatividade  como  motor  da  innovación  e  da  creación 
intelectual en xeral é fundamental nos fitos e descubrimentos que ao longo da historia alcanzaron as 
artes, as humanidades, as ciencias e en xeral, toda actividade humana. Apostamos por fomentar a 
creatividade no alumnado como forma de acadar un maior grado de iniciativa persoal na procura de 
solucións que, baseadas no coñecido, sexan novas e orixinais. E aquí non queda outra que activar os 
mecanismos que cada un ten na procura de información e de fabulación. A imaxinación permite 
crear  mundos  novos  sempre  que dende  a  autonomía  que  impón o  proceso creativo  fagamos o 
esforzo necesario. Queremos motivar ao noso alumnado para que encontre as forzas e os camiños 
da  iniciativa  persoal  dende  a  creatividade,  parte  esencial  das  potencialidades  e  do  éxito  nos 
proxectos vitais das persoas.

A competencia dixital e de tratamento da información será potenciada mediante o uso das TIC 
aplicadas  á  procura  de  datos  de  interese  e  principalmente  para  o  desenvolvemento  mediante 
ferramentas informáticas e audiovisuais de traballos e proxectos artísticos e técnicos.

Realizaranse traballos analizando relacións  xeométricas  e  de relación espacial  como soporte  de 
propostas técnicas,  artísticas  e  de deseño gráfico que colaboren na adquisición da competéncia 
matemática.  

A linguaxe visual favorece a competencia  lingüística en tanto comparte os fundamentos de todo 
sistema que fai efectiva a comunicación para expresar emocións e ideas. A linguaxe gráfica é, en 
esencia, un modelo expresivo comunicativo. Tamén realizaranse traballos fomenten a competencia 
no ámbito da linguaxe escrita.

Finalmente, para a competencia social e cidadá faremos de postas en común e traballos en equipo 
nos que se fomente compartir, socializar, cooperar e en xeral a tolerancia e a solidariedade. Será 



tamén importante o estudo e respecto da contorna e a súa proxección no tempo.

Contidos temporalizados, obxectivos e criterios de avaliación

Estruturamos a distribución dos contidos da materia nos diferentes cursos adaptándoos en cada 
momento á madurez intelectual e as capacidades que corresponderían, previa avaliación inicial, a 
cada etapa da aprendizaxe.  Respéctase a secuencia  de contidos  a  modo de bloques  descrita  no 
Decreto  133/2007,  do  5  de  xullo  aínda  que  a  distribución  dos  mesmos  non  se  fai  como 
“compartimentos  estanco”,  distribuíndose  e  organizándose  de  forma  interactiva  ao  longo  da 
programación.

No  primeiro  curso centrámonos na  experimentación  e  na  potenciación  da  creatividade,  dando 
grande relevancia á imaxinación creadora. Tratamos de fomentar no posible a iniciativa persoal, a 
autonomía e a destreza para sincronizar e axustar a capacidade perceptiva, a visión espacial e a 
motricidade de xeito que o alumnado adquira as habilidades técnicas necesarias para plasmar ideas 
e  creacións  con expresividade e  orixinalidade.  Tamén exploramos as  relacións  xeométricas  e  a 
representación sinxela do espazo tridimensional no plano.

O  terceiro  curso pretende  asentar  as  bases  destas  habilidades  técnicas  centrando o esforzo  na 
representación obxectiva das formas, tanto no traballo lineal como nas luces e sombras e nas cores. 
Farase  esixencia  dunha  representación  descritiva  que  sexa  polo  miúdo  fiel  á  realidade.  Tamén 
profundaremos na xeometría e nos sistemas de representación, sempre como aproximación e no 
traballo directo. Faremos introdución na práctica das TIC e da fotografía.

O cuarto curso ten grande relevancia como preparatorio para a realización de estudos posteriores 
polo que se intentan cubrir as necesidades relativas a estudos artísticos, técnicos ou profesionais. 
Plantexamos a constante interacción entre traballos artísticos, técnicos e de deseño. Potenciaremos 
tamén as ferramentas informáticas, a multimedia e a creación audiovisual. 

Educación Plástica e Visual – 1º E.S.O.

1ª Av. Contidos Obxectivos

Arte e creatividade. Medios e estilos artísticos na 
historia. A linguaxe da imaxe. A creación artística 
na actualidade. Liña forma e cor. A liña expresiva. 
A  forma  xeométrica:  ritmo,  composición, 
equilibrio,  simetría.  Círculo  cromático.  Cores 
primarias  e  secundarias,  gamas  e  harmonías. 
Psicoloxía da cor.

Procedementos: 
Análise crítica de formas e estilos artísticos.
Realización de composicións xeométricas.
Composicións  abstractas  con  liñas,  formas  e 
cores.
Estudo e aplicacións da cor. Mesturas e gamas. 
Análise de composicións cromáticas.

Valorar  as  calidades  estéticas  e 
formais das manifestacións artísticas.
Interpretar  e  recoñecer  a  linguaxe 
visual  como  unha  forma  de 
comunicación.
Procurar  resultados  estéticos  con 
intencionalidade formal expresiva.
Utilizar  a  xeometría  de  forma 
construtiva  e  creativa  aplicando  os 
principios  básicos  de  composición  e 
organización.
Aplicar  gamas  de  cores  con 
intencionalidade  comunicativa  e 
estética.
Acadar resultados persoais, orixinais e 
imaxinativos nos traballos realizados.
Empregar  correctamente  técnicas  e 
materiais.    



Criterios de avaliación

Coñecer  as  características  esenciais  da  linguaxe  visual  e  identificar  as  distintas 
manifestacións artísticas expostas na aula.   
Executar  composicións  artísticas  empregando  correctamente  os  elementos  básicos  da 
linguaxe gráfica e composicións xeométricas.
Manexar de forma expresiva os materiais e técnicas artísticas 
Facer correctamente misturas, gamas e composicións empregado cores.
Coñecer os principios da organización formal e organizar intencionalmente a estrutura 
compositiva do plano.
Diferenciar  e  aplicar  con  esforzo  creativo  os  elementos  formais  e  as  características 
psicolóxicas das cores.
Coidado e limpeza na execución e presentación.

2ª Av. Contidos Obxectivos

A narración  audiovisual:  a  banda  deseñada  e  a 
publicidade.  Experimentación  creativa:  formas, 
texturas, pesos, volumes. Materia e materiais na 
expresión artística. Técnicas artísticas. 

Procedementos:
Realización dunha banda deseñada.
Análise crítica de publicidade.
Composicións con texturas e diversos materiais. 
Arte obxectual e matérico.
Aplicación  de  distintas  técnicas  artísticas: 
acuarela, témpera, lapis de cores, técnicas mixtas, 
collage.

Analizar  e  valorar  criticamente  as 
mensaxes publicitarias.
Construír  unha  secuencia  gráfica 
orixinal con intencionalidade narrativa 
e estética.
Experimentar  de  forma  creativa  con 
técnicas  e  materiais  para  acadar 
resultados  que  comuniquen de forma 
expresiva  ideas  e  emocións  que  se 
axusten á un plan inicial. 
Valorar  as  calidades   de  diferentes 
soportes,  técnicas  e  materiais  como 
configuradores  dun resultado estético 
emocional.
Realizar  traballos  con  distintas 
técnicas e materiais.

Criterios de avaliación

Comprender e aplicar os principios narrativos básicos da linguaxe gráfica e publicitaria.
Expresarse plasticamente con coherencia, esforzo creativo e fío narrativo argumental na 
creación de banda deseñada.
Iniciativa e autonomía na realización de propostas plásticas experimentais e na procura de 
información complementaria.
Empregar correctamente técnicas e materiais.
Coidado e limpeza na execución e presentación

3ª Av. Contidos Obxectivos

Representación obxectiva da forma: o debuxo 
científico. Luces e sombras. A forma 
tridimensional e a perspectiva. Traballo de campo 
e pintura da natureza. Movemento e animación: 
stopmotion.

Procedementos:
Traballos de debuxo e cor partindo de obxectos, 

Analizar o espazo tridimensional e os 
modelos a representar para calcular de 
forma  proporcionada  a  correcta 
representación  no  plano 
bidimensional.
Facer  a  valoración  tonal  básica  de 
modelos sinxelos.
Realizar  esbozos  e  debuxos  a  man 



plantas, etc.
Traballos de valoración tonal.
Esbozos e exercicios de perspectiva ao aire libre.
Exercicios de pintura da natureza.
Realización de pequenas animacións empregando 
plastilina e animando obxectos.

alzada  que  representen 
coherentemente   o  espazo  e  a 
perspectiva.  
Traballar en grupo e buscar consenso 
enriquecedor na realización de tarefas 
compartidas.
Aplicar diferentes técnicas e materiais.
Aplicar técnicas sinxelas de animación 
na realización de pequenos vídeos.

Criterios de avaliación

Representar con criterios obxectivos as características formais de modelos sinxelos.

Coñecer e aplicar os fundamentos da valoración tonal como forma de enriquecer e dar 
volume a unha representación formal no plano

Aplicar correctamente os principios básicos da proxección no plano da perspectiva na 
realización de debuxos e esbozos.

Facer cores atendendo á necesidade da representación obxectiva.

Coñecer e aplicar con esforzo creativo as técnicas de animación cadro a cadro.

Participar aportando e compartindo experiencias en grupo de forma enriquecedora.

Coidado e limpeza na execución e presentación

Educación Plástica e Visual – 3º E.S.O.

1ª Av. Contidos Obxectivos

Os mecanismos da percepción. Efectos ópticos e 
ilusións. Aprender a ver. 
A forma tridimensional no espazo bidimensional. 
Representación  obxectiva  da  forma.  Debuxo do 
natural. Luces e sombras: claroscuro. Retrato.

Procedementos:
Estudo  da  percepción  e  análise  de  distintas 
efectos ópticos. 
Exercicios  de  análise  visual  e  estimulación 
perceptiva.
Debuxo de modelos do  natural.
Exercicios de claroscuro e valoración tonal.
Realización de retratos e caricaturas.

Recoñecer os mecanismos básicos da 
percepción e as súas implicacións na 
representación obxectiva da forma.
Aplicar medidas, proporción e análise 
na realización de debuxos descritivos.
Realizar  exercicios  de  claroscuro 
aplicando  luces  e  sombras  tendo  en 
conta a interacción figura e fondo na 
creación  de  atmosfera  e  ambiente 
lumínico.
Representar con detalle e proporción o 
rostro humano.
Coñecer diferentes técnicas e materiais

Criterios de avaliación

Comprender os mecanismos básicos da percepción e aplicalos correctamente na solución 
de representacións no plano do debuxo.

Coñecer e aplicar as técnicas necesarias para representar a forma con obxectividade, e 
principalmente os que se refiren a medida, análise, tamaño, proporción, concreción e 
modulación.



Practicar e aplicar con motivación as técnicas e exercicios de análise obxectivo e visión 
espacial. 

Coñecer a aplicar as técnicas do claroscuro na realización de valoracións tonais con 
riqueza de gamas e degradados.

Realizar debuxos do natural describindo obxectivamente as formas e realizando a súa 
valoración tonal.

Coñecer as proporcións e regras básicas para a correcta representación do corpo e do 
rostro humano e aplicalas na realización de debuxos.

Empregar correctamente técnicas e materiais.
Coidado e limpeza na execución e presentación

2ª Av. Contidos Obxectivos

Luz  e  cor:  expresividade  e  valor  descritivo. 
Contraste simultáneo.
Técnicas artísticas. Bodegón, paisaxe.
Estilos: realismo, impresionismo, expresionismo.
Proporción, ritmo, equilibrio. 
Estruturas xeométricas. 

Procedementos:
Estudo da cor e análise expresivo.
Taller  de  pintura:  realización  de  bodegón  e 
paisaxe aplicando distintas técnicas.
Estudo  da  proporción  e  composición  sobre 
modelos do natural.
Composicións xeométricas 

Coñecer  as  implicacións  psicolóxicas 
da cor na creación de obras artísticas e 
as súas implicacións na representación 
obxectiva da forma.
Realizar  traballos  artísticos 
empregando  debuxo,  luz  e  cores  nas 
que se valoren a transmisión creativa 
de  mensaxes  e  as  repercusións  do 
contraste simultáneo.
Diferenciar,  apreciar  e  valorar 
distintos  estilos  artísticos  en  función 
dos  seus  valores  estéticos  e 
emocionais.
Procurar  resultados  orixinais  e 
imaxinativos  na  realización  de 
composicións  empregando  a 
xeometría  e  os  conceptos  de 
proporción, equilibrio e simetría. 

Criterios de avaliación

Coñecer e aplicar a teoría da cor, gamas, harmonías e contrastes e aplicalas na 
representación formal obxectiva atendendo tamén ao seu valor expresivo.

Aplicar cores con corrección en función da representación espacial en profundidade e á 
valoración tonal.

Coñecer e apreciar distintos estilos artísticos en función das súas características principais.

Aplicar principios compositivos na organización interna de creacións artísticas.

Coñecer e aplicar os principios da creación de estruturas e realizar traballos creativos e 
orixinais partindo de soportes e formas xeométricas básicas.

Empregar correctamente técnicas e materiais.
Coidado e limpeza na execución e presentación.

3ª Av. Contidos Obxectivos

Sistema diédrico: vistas. Expoñer e aplicar  os fundamentos 



Aproximación á perspectiva. Perspectiva cónica.
A fotografía.  Fotografía artística e publicitaria. A 
cámara fotográfica. Técnicas fotográficas. O 
retoque fotográfico.   Análise de mensaxes 
publicitarias. Técnicas de gravado e impresión.

Procedementos:
Exercicios de representación de vistas sinxelas no 
sistema diédrico.
Debuxos en perspectiva cónica.
Traballos fotográficos. 
Realización  de  mensaxes  publicitarias  en 
diferentes soportes. 
Análise crítico de mensaxes publicitarias.
Realización de gravados con técnicas de linóleo e 
xilografía en acetato.

básicos do sistema diédrico na 
representación de vistas de pezas 
sinxelas.
Valorar e coñecer os principios dos 
sistemas de representación como 
ferramentas para a realización de 
proxectos e deseños e aplicalos na 
realización de debuxos técnicos 
sinxelos. 
Empregar correctamente os principios 
básicos da perspectiva na realización 
de representacións tridimensionais.
Recoñecer, identificar  e valorar os 
principais estilos e técnicas 
fotográficas diferenciando e 
apreciando nas imaxes cuestiones 
estéticas e discursivas.
Valorar criticamente as mensaxes 
publicitarias.
 

Criterios de avaliación

Coñecer os principios básicos do sistema diédrico.

Representar correctamente no sistema diédrico planta, alzado e perfil partindo de pezas 
sinxelas. 

Coñecer os rudimentos da perspectiva cónica e aplicalos correctamente na realización de 
exercicios e propostas de traballo.

Coñecer e aplicar diferentes estilos e técnicas fotográficas na produción de imaxes 
artísticas ou publicitarias. 

Analizar e contextualizar mensaxes publicitarias coa finalidade de emitir xuízos e 
valoracións críticas baseadas na análise formal, conceptual e estética das mesmas.

Manexar de forma básica ferramentas para retoque fotográfico.

Manexar adecuadamente os materiais e as técnicas empregadas para realizar gravados.

Educación Plástica e Visual – 4º E.S.O.

1ª Av. Contidos Obxectivos

Fundamentos de deseño. Deseño gráfico. A forma 
bidimensional.  Forma  e  fondo.  O  feito 
comunicativo visual. Emisor e receptor. Trazados 
e  formas  xeométricas.  Tanxencias  e  enlaces. 
Curvas cónicas. Análise de formas. Composicións 
xeométricas  e  modulares.  Marcas,  anagramas  e 
logotipos. Sinaléctica. O cartel e a publicidade. As 
TIC no deseño.

Recoñecer  e  valorar  os  fundamentos 
do  deseño  como  elementos 
configuradores  de  ideas  e  solucións 
novidosas e creativas. 
Apreciar  e coñecer  os elementos que 
interveñen  na  comunicación  para 
realizar propostas de deseño gráfico e 
publicitario.



Procedementos:
Estudo  e  análise  crítico  de  diferentes 
manifestacións do deseño bidimensional.
Realización de traballos de forma e fondo.
Exercicios  de  trazados  xeométricos,  tanxencias, 
curvas...
Debuxo de  pezas  e  obxectos  mediante  trazados 
xeométricos, curvas, tanxencias e enlaces.
Realización de composicións modulares de base 
xeométrica.
Deseño de anagramas, logotipos e sinaléctica.
Deseño dunha campaña publicitaria.
Utilización de ferramentas informáticas de deseño 
e retoque fotográfico.
Procura  selectiva  de  información  e  recursos 
gráficos en internet.

Adaptar forma e estética á realización 
axustada á intencionalidade expresiva 
nunha proposta de deseño gráfico ou 
publicitario. 
Empregar  a  xeometría,  os  trazados, 
curvas  e  enlaces  na  realización  de 
solucións formais ou na representación 
de pezas industriais.
Procurar  formas  e  deseños  orixinais 
partindo de redes modulares. 
Analizar  e  diferenciar  o  valor 
expresivo dos distintos tipos de liñas e 
formas.
Empregar  con orixinalidade a  síntese 
formal  na  realización  de  marcas, 
anagramas e logotipos.
Estruturar  e  planificar  medios  e 
recursos  gráficos  na  creación  dunha 
proposta publicitaria con creatividade 
e impacto comunicativo.
Utilizar de modo suficiente e eficiente 
as  ferramentas  TIC  e  programas 
informáticos apropiados para o deseño 
gráfico.  

Criterios de avaliación

Coñecer e aplicar os fundamentos do deseño gráfico no referinte ás particularidades da 
forma bidimensional e do feito comunicativo.  Forma, estrutura, significado, análise, 
psicoloxía e percepción.

Relacionar e aplicar solucións formais para a construción de discursos gráficos e visuais 
con intencionalidade comunicativa na creación de marcas e logotipos.

Empregar discursivamente a relación forma e fondo na creación de mensaxes de potencia 
comunicativa.

Coñecer e realizar traballos aplicando os trazados xeométricos, os enlaces, as tanxencias, 
e as curvas cónicas, tanto en proxectos de deseño gráfico como industrial.

Realizar composicións modulares e xeométricas de certa complexidade con interese 
artístico, técnico ou decorativo.

Comprender e aplicar os elementos esenciais das técnicas publicitarias para facer 
propostas creativas e orixinais.

Síntese e elaboración de formas ideográficas partindo dunha base xeométrica estruturada.

Aplicar os criterios de chamada emocional, estética e comunicación na realización de 
carteis e publicidade.

Utilización axeitada de ferramentas TIC nos traballos de deseño e síntese gráfica.

Empregar correctamente técnicas e materiais.
Coidado e limpeza na execución e presentación.



2ª Av. Contidos Obxectivos

Deseño tridimensional. Forma e función. 
Sistemas de representación. 
Sistema diédrico: fundamentos e vistas. 
Fundamentos de perspectiva: 
Sistema  axonométrico  e  perspectiva  cabaleira. 
Perspectiva  cónica.   Normalización.  Sistemas 
CAD.

Procedementos:
Análise  dea  forma  tridimensional  e  das 
implicacións  da  forma  e  función  no  deseño 
industrial.
Estudo  dos  fundamentos  dos  sistemas  de 
representación.
Representación de pezas no sistema diédrico.
Exercicios de perspectiva e normalización.
Proceso de deseño dun obxecto de uso cotián.
Utilización básica de ferramentas CAD.

Recoñecer  e  valorar  os  elementos  e 
ferramentas conceptuais que facilitan a 
representación  do  espazo 
tridimensional no plano.
Aplicar  os  fundamentos  do  sistema 
diédrico  na  resolución  de  exercicios 
técnicos representación no plano. 
Representar  correctamente  pezas  e 
volumes  no  sistema  axonométrico, 
cabaleira e no sistema cónico. 
Diferenciar  e  aplicar  os  estándares 
básicos de normalización.
Empregar de xeito básico ferramentas 
CAD na  resolución  de  problemas  de 
debuxo técnico.

Criterios de avaliación

Coñecer os principios e regras da representación tridimensional no plano do debuxo.

Entender e aplicar os fundamentos do sistema diédrico e a súa importancia na realización 
de proxectos técnicos.

Empregar os fundamentos da proxección axonométrica, cabaleira e cónica na creación de 
propostas de deseño industrial e arquitectónico sinxelas.

Coñecer, valorar, interpretar e empregar os principios da normalización e estandarización 
e a súa implicación nos procesos industriais.

Aplicar de forma sinxela as ferramentas CAD na realización de proxectos técnicos.

Realizar proxectos de deseño tridimensional aplicando con coñecemento os fundamentos 
que definen o equilibrio entre funcionalidade e estética.

Empregar correctamente técnicas e materiais.
Coidado e limpeza na execución e presentación.

3ª Av. Contidos Obxectivos

A imaxe en movemento. A mensaxe audiovisual. 
Cine e televisión. A narración cinematográfica. 
Planos, encadres. Son e iluminación. Montaxe. 
Programas para a edición dixital de vídeo.

Procedementos: 
Análise  crítico  das  diversas  manifestacións  da 
linguaxe audiovisual.
Realización de guión e “story board”.
Gravación dunha curtametraxe en vídeo.
Utilización de ferramentas para a edición dixital 
de vídeo.

Recoñecer  e valorar criticamente as 
diferencias principais das distintas 
manifestacións audiovisuais. 
Coñecer os recursos básicos da 
linguaxe narrativa e da montaxe 
cinematográfica.
Planificar, organizar cooperar e buscar 
recursos para a realización e 
produción dunha pequena 
curtametraxe.
Traballar en grupo e buscar consenso 
na realización de tarefas compartidas.
Participar e aportar ideas orixinais e 



construtivas na realización dun guión 
cinematográfico de ficción. 
Empregar de forma sinxela recursos 
gráficos e programas para a edición 
dixital de vídeo.

Criterios de avaliación

Entender, recoñecer e empregar os principios da linguaxe narrativa audiovisual diferenciando a 
finalidade dos distintos tipos de narración facendo propostas axeitadas no marco de traballo 
proposto.

Empregar de forma orixinal e contextualizada os fundamentos básicos da linguaxe narrativa 
audiovisual.

Valorar e empregar o son e a iluminación de xeito expresivo e comunicativo.

Coñecer as técnicas básicas da montaxe cinematográfica e as súas implicación no discurso 
narrativo audiovisual.

Empregar e coñecer as técnicas básicas da para a creación dixital de contidos audiovisuais.

Procedemento de cualificación e instrumentos de avaliación

A avaliación é continua, o que supón o permanente seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe 
procurando  datos  obxectivos  suficientes.  De  forma  xeral,  terase  en  conta   a  distancia  entre 
motivación, esforzo creativo, actitudes e corrección técnica e competencias e obxectivos propostos; 
valorando en cada caso circunstancias individuais e méritos singulares que sirvan para apreciar  de 
forma obxectiva certa ou non certa ponderación. 

Para cualificar teranse en conta os seguintes criterios:

● Motivación independente de circunstancias externas.

● Responsabilidade e autonomía.

● Participación e propostas.

● Iniciativa e interese.

● Resolución creativa.

● Apartacións e traballo en grupo.

● Presentación e acabado dos traballos.

● Nivel de execución e técnica empregada.

Mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva

O alumnado acadará os mínimos para unha avaliación positiva e suficiente cando a relación entre 
competencias e obxectivos alcanzados sexan satisfactorios, o que na práctica supón facer referencia 
ao  nivel  de  coñecementos  e  aplicación  práctica  dos  conceptos  e  aplicacións  recoñecidos  como 
básicos ou fundamentais nesta programación didáctica. Terá que darse unha relación equilibrada 
entre  coñecementos,  iniciativa  e  autonomía  para  aprender  a  aprender,  e  posta  en  practica  do 
adquirido. A correcta presentación de traballos e exercicios feitos na clase en relación cos criterios 
de avaliación expostos son condición necesaria e suficiente para acadar os mínimos esixibles.



Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes

O  alumnado  con  materias  pendentes  terá  que  acadar  as  competencias  e  obxectivos  mínimos 
expostos na presente programación en calquera das convocatorias previstas para avaliar a materia. 
Durante  o curso farase un seguimento de dito  alumnado para que poida superar  os obxectivos 
previstos facilitándolles periodicamente material de traballo e avaliando as actividades que vaian 
realizando, incidindo principalmente nos apartados nos que presenten máis dificultades.

Metodoloxía didáctica.

Co fin de que o alumnado poida acadar uns resultados académicos óptimos na materia, a actuación 
metodolóxica centrarase en potenciar e fomentar os seguintes principios básicos.

● Motivación

É  fundamental  para  que  o  alumnado  faga  o  esforzo  necesario  que  lle  permita  acadar 
resultados  satisfactorios.  Será  necesario  adaptar  permanentemente  contidos,  esixencias  e 
propostas de traballo para que cada quen poida atopar a motivación necesaria. Un alumno 
motivado tende a concentrarse no traballo, a procurar solucións persoais e a facer todo o 
esforzo  que  necesita  no  proceso  de  aprendizaxe.  Para  facer  isto  posible  procuraremos 
estratexias  de  dinamización  de  grupo,  de  flexibilidade  e  experimentación  e  de  atención 
persoal que eviten a dispersión e a falta de interese. Temos que sinalar que mesmo cando 
temos un ambiente de traballo favorable na aula as dificultades para vencer resistencias e 
actitudes pasivas veñen de factores externos en ocasións difíciles de superar. 

● Responsabilidade e participación

Fomentaremos a responsabilidade no traballo diario como forma de autonomía e autocrítica 
que contribúa a reforzar o compromiso social,  a auto-estima e a participación. O alumnado 
responsable tende a motivarse e motivado tende a responsabilizarse. Buscaremos estratexias 
que impliquen ao alumnado na toma de decisións na aula, na realización de propostas e 
distribución de traballo e na realización de tarefas comúns.

● Autonomía

Potenciaremos  a  autonomía  do  alumnado  como  forma  de  auto-aprendizaxe  que  reforce 
motivacións e responsabilidade. No plan de traballo incluiremos sempre como necesidade, a 
de aportar solucións persoais, orixinais e innovadoras que pasen pola busca de información, 
de materiais axeitados e a síntese de ideas de cara ao resultado final.  

● Aprendizaxe significativa

Escolleremos temas e  propostas  de traballo  que  resulten de interese suficiente  para que 
asente o proceso de aprendizaxe, potencie capacidades concretas e sexa percibido como útil, 
realista e fondamente vivido.

A materia de Educación Plástica e Visual e fondamente instrumental e experimental. Partindo dunha 
avaliación inicial á exposición de cada tema e proposta de traballo partirá sempre dunha posta en 
común na que se expoñerán as razóns conceptuais e prácticas ofrecendo un porqué claro e pautado 
para o proceso, a información e os recursos e materiais necesarios. En ningún caso deberán quedar 
no aire estas razóns primeiras que inciden na motivación e na aprendizaxe significativa. O método 
expositivo, sempre participativo, poderá apoiarse na achega de materiais propios, na procura de 
información en rede, no emprego de ferramentas informáticas, multimedia e na inclusión das TIC 
no proceso. En todos os cursos incluiranse actividades que inclúan materias transversais, ou que 
potencien a comprensión lectora, a convivencia e o traballo en grupo.



Materiais e recursos didácticos

O departamento elabora materiais de traballo que facilita ao alumnado periodicamente. Temos unha 
aula de debuxo con mesas e cadeiras axeitadas con auga e un pequeno tórculo para gravado. Tamén 
se empregan a conexión a internet e o proxector co que conta a aula para ilustrar os temas expostos 
e  para  facilitar  a  busca  de  material  ao  alumnado.  Contamos  tamén  cun  pequeno  grupo  de  5 
ordenadores que funcionan con GNU/Linux a modo de terminais lixeiras nas que o alumnado pode 
facer  por quendas prácticas  con ferramentas  informáticas.  No caso de necesidade e cando fose 
posible poderiamos empregar a aula de informática e a aula TIC que conta conta con encerado 
dixital.  O  material  multimedia  e  audiovisual  emprégase  directamente  proxectando  dende  o 
ordenador  do  profesor  do  mesmo xeito  que  as  explicacións  sobre  a  utilización  de  ferramentas 
informáticas.

Temas transversais

De forma xeral e sempre que sexa posible o enfoque dos exercicios e traballos partirán da elección 
dun tema transversal de interese. Consumo sostible, vida saudable e publicidade son amplamente 
abordados en diferentes cursos dentro da materia. O respecto ao medio ambiente abórdase tamén 
nos exercicios de representación paisaxística ou na realización e deseño de campañas publicitarias, 
a educación para a paz  en traballos de deseño, debuxo e ilustración, e a igualdade a tolerancia e a 
convivencia na análise publicitaria, na participación e no traballo en grupo.

Medidas de atención á diversidade

No curso  actual  non temos  alumnos  con problemas  graves  de  aprendizaxe.  Para  os  casos  con 
pequenas  e  moderadas  dificultades  observaremos a  flexibilidade prevista  na programación para 
adaptar os traballos e actividades e medios ao ritmo e capacidade do alumnado sen saírnos dos 
obxectivos mínimos e competencias básicas. Tamén teremos en conta a metodoloxía empregada e, 
no posible, a atención personalizada necesaria mesmo empregando tempo fora de clase e facendo 
actividades complementarias.

De detectarse algún problema grave, elaboraríamos, de acordo co Departamento de Orientación a 
adaptación curricular necesaria.

Actividades complementarias e extraescolares

Dependendo da programación cultural da comarca ou a nivel galego deixamos aberta a asistencia a 
exposicións de interese sempre que teñan relación coa materia. As visitas serán programadas con 
tempo e antelación suficiente para que toda a comunidade educativa poida adaptar e planificar con 
tempo e sen incidencias estas actividades. Faremos tamén visitas ás exposicións de interese que 
programe o centro cultural de San Sadurniño e a posibilidade de participar nalgún concurso artístico 
ou audiovisual a nivel galego.

Para o presente curso temos tamén a posibilidade de realizar algún mural no patio e/ou no muro 
exterior do centro.

Accións previstas de acordo co proxecto lector

Realizaremos traballos artísticos relacionadas coa ilustración de poemas ou relatos curtos de xeito 
que  o  alumnado necesite  da  comprensión  e  correcta  interpretación  do  texto  para  realizar  unha 
proposta creativa orixinal adaptada ao mesmo, sexa esta realista, abstracta ou conceptual. Faremos 
sesións  de  traballo  de análise  de  textos  publicitarios  que  axuden a  interpretar  de  modo crítico 
diferentes sentidos  e  mensaxes  ocultos  dos mesmos.  Na realización de traballos escritos tamén 
valoraremos a correcta expresión e corrección dos mesmos e a procura selectiva de información na 



rede. Recomendaremos lecturas complementarias relativas a diferentes temas de interese. 

Accións previstas de acordo co plan de integración das TIC

Faremos uso frecuente e dirixido das novas tecnoloxías na aula aplicadas as seguintes actividades:

● Utilización do proxector e o ordenador  ou a aula TIC para complementar exposicións  e 
para explicar a utilización de ferramentas informáticas relacionadas co debuxo, o deseño 
gráfico, o CAD, o tratamento de imaxes e a edición e creación audiovisual.

● O alumnado empregará programas informáticos libres sobre  terminais lixeiras empregando 
o sistema operativo GNU/Linux na creación de propostas artísticas e traballos técnicos.

● Empregaremos  o  navegador  de  internet  e  ferramentas  ofimáticas  para  a  procura  de 
información e recursos gráficos para a realización de traballos na aula.

● Fomentaremos entre o alumnado o uso de ferramentas libres que respecten os estándares, 
incluso facilitándolles copias para o traballo na casa. 

● Usaremos cámaras fotográficas e de vídeo dixital para a realización de traballos.

Criterios para avaliar a propia programación

Farase un seguimento constante da consecución dos obxectivos programados e da temporalización 
das actividades en relación coa evolución do traballo feito na aula e dos resultados acadados polo 
alumnado, de maneira que trataremos de identificar os problemas e dificultades que poidan xurdir 
para aplicar as medidas correctoras correspondentes sen sacrificar os obxectivos iniciais. A este 
respecto  solicitaremos  e  teremos  en  conta  as  suxestións  do  alumnado  e,  en  xeral,  de  toda  a 
comunidade  educativa.  Ao  remate  do  curso  faremos  un  informe  detallado  na  memoria  cun 
diagnóstico e as medidas e adaptacións necesarias para o vindeiro curso.   

  

Asdo. Xefe de departamento de Educación Plástica e Visual

Manuel Angel Rey Pardo
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