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1. Introdución

Esta materia impártese en todos os centros de Secundaria de Galicia, xa que forma parte da etapa obrigatoria, polo
que ten unha gran importancia como substrato dunha curiosidade e interese futuros polas distintas manifestacións
plásticas.

A educación artística é unha actividade imprescindible no desenvolvemento das persoas. A experimentación coas
artes plásticas, visuais e audiovisuais fomenta a exploración e coñecementos propios e promove a imaxinación así
como a capacidade para crear respostas múltiples, en linguaxes propios, a diferentes necesidades. Así mesmo a
actividade artística implica un grao alto de interacción co grupo onde o traballo propio e alleo, individual e en grupo,
serven para fomentar o debate e aprender a aprender.

O estudo da imaxe nos diferentes medios (a súa historia, as tipoloxías, as técnicas de creación, etc.)  convértese nun
dos fíos principais da materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. Foméntase a experimentación e a creación
de imaxes bidimensionais e tridimensionais en diferentes medios de xeito que o alumnado tome contacto con
técnicas e medios tradicionais así como cos medios tecnolóxicos e dixitais, explorando as cualidades expresivas da
cada un deles.

Preténdese que, partindo dunha base común de conceptos, o alumnado traballe e experimente co emprego das
diferentes linguaxes visuais e audiovisuais realizando as súas propias producións plásticas e audiovisuais.

É imprescindible que o alumnado adquira os coñecementos e as destrezas básicas para afrontar a análise crítica da
imaxe visual e audiovisual como elemento de comunicación. Esta materia colabora amplamente no fomento do
espírito crítico do alumnado ante as imaxes con diferentes funcións comunicativas e moi especialmente ante a imaxe
publicitaria.

A materia impártese nos cursos de primeiro e terceiro da ESO e dá continuidade á educación artística recibida polo
alumnado nas etapas anteriores, facilitándolle ao alumnado: seguir afondando no coñecemento, interpretación e
valoración crítica das imaxes en todas as súas funcións; potenciar o coñecemento e o respecto polo patrimonio
cultural e artístico e a súa posta en vañlor; poñer en práctica da  expresividade propia mediante a realización de
producións individuais e colectivas.

A materia está deseñada a partir de oito obxectivos que saen dos obxectivos xerais da etapa e das competencias que
configuran o perfil de saída do alumnado ao termo do ensino básico, en especial dos descritores da competencia en
conciencia e expresión culturais, aos que se engaden aspectos relacionados coa comunicación verbal, a dixitalización,
a convivencia democrática, a interculturalidade ou a creatividade.  A materia ten un enfoque eminentemente práctico
o que leva a que o alumnado se inicie na produción artística sen necesidade de dominar as técnicas nin os recursos, e
que vaia adquirindo estes coñecementos en función das necesidades derivadas da súa propia produción.

Os criterios de avaliación e os contidos da materia articúlanse en catro bloques. O primeiro leva por título «Patrimonio
artístico e cultural» e inclúe contidos relativos aos xéneros artísticos e ás manifestacións culturais máis destacadas. O
segundo,  denominado «Elementos  formais  da  imaxe e  da  linguaxe visual.  A  expresión  gráfica»,  abrangue os
elementos, principios e conceptos que se poñen en práctica nas distintas manifestacións artísticas e culturais como
forma de expresión.  O terceiro bloque,  «Expresión gráfico-plástica e técnica:  fundamentos e procedementos»,
comprende tanto os procedementos gráfico-plásticos como as distintas operacións técnicas ademais dos factores e as
etapas do proceso creativo e unha introdución aos sistemas de representación máis importantes. Inclúese tamén
unha introdución á xeometría plana e aos sistemas de representación. Por último, o bloque «Imaxe e comunicación
visual e audiovisual» incorpora os contidos relacionados coas linguaxes, as finalidades, os contextos, as funcións e os
formatos da comunicación visual e audiovisual.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Comprender a importancia que tiveron
no  desenvolvemento  do  ser  humano  algúns
exemplos  se lecc ionados  das  d i s t in tas
manifestacións culturais e artísticas, amosando
interese polo patrimonio como parte da propia
cultura,  para entender  como se converten no
testemuño dos valores e das convicións de cada
persoa e da sociedade no seu conxunto, e para
recoñecer a necesidade da súa protección e da
súa conservación.

1 3 1-3 1-2 1

OBX2 - Explicar as producións plásticas, visuais
e audiovisuais propias, comparándoas coas dos
seus iguais e con algunhas das que conforman o
patrimonio cultural e artístico, xustificando as
opinións e tendo en conta o progreso desde a
intención  ata  a  realización,  para  valorar  o
intercambio,  as experiencias compartidas e o
diálogo  intercultural,  así  como  para  superar
estereotipos.

1 1-3 1-3 1-3

OBX3 - Analizar diferentes propostas plásticas,
visuais  e  audiovisuais,  amosando  respecto  e
desenvolvendo a capacidade de observación e
interiorización da experiencia e da satisfacción
estética,  para  enriquecer  a  cultura  artística
individual e alimentar o imaxinario propio.

1-2 1 4 1-3 2

OBX4 - Explorar as técnicas, as linguaxes e as
intencións de diferentes producións culturais e
artísticas,  analizando,  de  forma  aberta  e
respectuosa  tanto  o  proceso  como o  produto
final,  a  súa  recepción  e  o  seu  contexto,  para
descubrir  as  posibilidades  que  ofrecen  como
fonte xeradora de ideas e respostas.

2 3 1-2 3 3 2

OBX5 - Realizar producións artísticas individuais
ou colectivas  con creatividade e  imaxinación,
seleccionando  e  apl icando  ferramentas,
t é c n i c a s  e  s o p o r t e s  e n  f u n c i ó n  d a
intencionalidade,  para  expresar  a  visión  do
mundo, as emocións e os sentimentos propios,
así  como  para  mellorar  a  capacidade  de
comunicación e desenvolver a reflexión crítica e
a autoconfianza.

1-2 1-3-4 3 3-4

OBX6 -  Apropiarse das referencias culturais  e
artísticas  da  contorna,  identificando  as  súas
singularidades,  para  enriquecer  as  creacións
propias  e  desenvolver  a  identidade  persoal,
cultural e social.

2 1 3 1 1-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX7  -  Aplicar  as  técnicas,  os  recursos  e  as
convencións principais das linguaxes artísticas,
incorporando de forma creativa as posibilidades
que ofrecen as tecnoloxías, para as integrar e
enriquecer  o  deseño  e  a  realización  dun
proxecto artístico.

2-3 3 1-5 1-3 4

OBX8 - Compartir producións e manifestacións
artísticas, adaptando o proxecto á intención e
ás características do público destinatario, para
v a l o r a r  d i s t i n t a s  o p o r t u n i d a d e s  d e
desenvolvemento persoal.

1 2-3 3 3-5 1-3 4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X
Os xéneros artísticos.
Manifestacións culturais e
artísticas. Particularidades do
patrimonio artístico galego.

1 5

Os distintos xéneros artísticos e as
manifestacións culturais e artísticas clave
ao longo da historia, incluídas as
contemporáneas e as pertencentes ao
patrimonio local: análise dos seus aspectos
formais e do seu contexto histórico.
Particularidades do patrimonio artístico
galego.

10

XA xeometría nos obxectos, na
arte e na contorna natural.2 13

A xeometría na natureza, na arquitectura e
no deseño de obxectos cotiáns. Xeometría
plana. Introdución ás tanxencias e enlaces.

15

XSistema diédrico: vistas.3 7
Introdución aos sistemas de
representación. Sistema diédrico: vistas. O
esbozo isométrico.

10

A percepción visual. Elementos
de configuración visual e a súa
organización compositiva.

X4 14

Introdución aos principios perceptivos,
elementos e factores. Posibilidades
expresivas e comunicativas dos elementos
visuais: elementos básicos, forma, cor e
textura. A composición: conceptos de
equilibrio, proporción e ritmo aplicados á
organización de formas no plano e no
espazo.

25

X
Técnicas básicas de expresión
gráfico-plásticas en dúas
dimensións.

X5 11

Técnicas secas e húmidas. O seu uso na
arte e as súas características expresivas.
Factores e etapas do proceso creativo.
Elección de materiais e técnicas,
realización. O esbozo. O proceso creativo a
través de operacións plásticas: manipular,
reproducir, illar, transformar e asociar.

10

XO proceso creativo.6 7

Factores e etapas do proceso creativo. O
esbozo. Elección de materiais e técnicas. a
realización a través de  operacións
plásticas: manipular, reproducir, illar,
transformar e asociar.

10

XImaxes visuais e audiovisuais.
O cine e a animación.7 7Lectura e análise da imaxe visual e

audiovisual. Imaxe en movemento. O cine e 15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XImaxes visuais e audiovisuais.
O cine e a animación.7 7

a animación: características, orixe e
evolución. Técnicas básicas para a
realización de producións audiovisuais
sinxelas, de xeito individual ou en grupo.
Experimentación en contornas virtuais de
aprendizaxe.

15

X
Técnicas básicas de expresión
gráfico-plásticas en tres
dimensións.

8 6O volume: exemplos e características
expresivas. 5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Os xéneros artísticos. Manifestacións culturais e artísticas. Particularidades do patrimonio
artístico galego.

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA1.1 - Recoñecer os factores históricos e sociais
que rodean as producións plásticas, visuais e
audiovisuais máis relevantes, así como a súa función
e a súa finalidade, e describir as súas
particularidades e o seu papel como transmisoras de
conceptos, valores e convicións, con interese e
respecto, desde unha perspectiva de xénero.

Ser quen de recoñecer minimamente os
factores que condicionan as distintas
producións plásticas así como a súa
función desde unha perspectiva de
xénero, con curiosidade e respecto.

TI 35

CA1.2 - Valorar a importancia da conservación do
patrimonio cultural e artístico universal e galego a
través do coñecemento e a análise guiada de obras
de arte.

Valorar a importancia do patrimonio
galego a través do coñecemento de obras
de arte e a a súa conservación.

CA1.3 - Analizar diversas producións artísticas e
culturais, incluídas as propias e as dos seus iguais,
desenvolvendo con interese unha ollada estética
cara ao mundo e respectando a diversidade das
expresións culturais.

Analizar dun xeito sinxelo as producións
propias e alleas desde unha mirada
estética respectando a diversidade
cultural.

CA1.4 - Seleccionar e describir propostas plásticas,
visuais e audiovisuais de diversos tipos e épocas,
analizalas con curiosidade e respecto desde unha
perspectiva de xénero, e incorporalas á súa cultura
persoal e o seu imaxinario propio.

Coñecer diversas proposas plásticas
significativas e analizalas para
incorporalas ao imaxinario propio desde
unha perspectiva de xénero.

CA1.5 - Argumentar a satisfacción producida pola
recepción da arte en todas as súas formas e
vertentes, compartindo con respecto impresións e
emocións, e expresar a opinión persoal de forma
aberta.

Saber expresar minimamente, dun xeito
aberto e respectuoso, as emocións e a
satisfacción que emanan da percepción
dunha obra de arte.

30/11/2022 08:58:28 Páxina 23de6



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Explicar a súa pertenza a un contexto
cultural concreto, a través da análise dos aspectos
formais e dos factores sociais que determinan
diversas producións culturais e artísticas actuais.

Recoñecer, dun xeito básico, a pertenza
dunha obra de arte a un contexto cultural
e histórico concreto a través da análise da
configuración formal e dos factores
sociais  que a condicionan.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Os xéneros artísticos.

- Manifestacións culturais e artísticas clave ao longo da historia, incluídas as contemporáneas e as pertencentes ao
patrimonio local: análise dos seus aspectos formais e do seu contexto histórico. Particularidades do patrimonio
artístico galego.

2

Título da UDUD

A xeometría nos obxectos, na arte e na contorna natural.

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5.1. - Argumentar e recoñecer os aspectos
formais das obras de arte e da natureza en relación
ás formas xeométricas.

Saber recoñecer, analizar e argumentar
sobre aspectos formais relacionados coa
xeometría da nosa contorna.

CA2.4.1. - Realizar proxectos gráficos axustándose a
tarefa solicitada amosando iniciativa no emprego
dos principios xeométricos.

Realizar tarefas prácticas e exercicios de
xeometría partindo dos exemplos na
natureza e na arte.

CA3.3.1. - Utilizar con creatividade os exemplos
xeométricos presentes na contorna, tanto naturais
como arquitectónicos, artísticos ou pertencentes ó
ámbito do deseño.

Utilizar con fins creativos exemplos
xeométricos da nosa contorna e aplicalos
a producións novedosas propias.

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.

CA4.2 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes visuais e audiovisuais, así como
os seus procesos e resultados en función dos
contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos, procurando e analizando a información
con interese e eficacia.

Diferenciar mínimamente as
características dos distintos sistemas de
representación e da xeometría,  así como
os seus procedementos en relación ao
resultado buscado, analizando o
procedemento con interese.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Recoñecer os diferentes usos e as funcións
das producións e das manifestacións visuais e
audiovisuais, e argumentar de forma individual ou
colectiva as súas conclusións acerca das
oportunidades que poden xerar, cunha actitude
aberta e con interese por coñecer a súa importancia
na sociedade.

Recoñecer os distintos usos e funcións
que nos ofrece a xeometría e argumentar
acerca das oportunidades que pode xerar
cunha actitude aberta e con curiosidade
por coñecer a súa importancia na
sociedade.

Baleiro 0

CA1.5 - Argumentar a satisfacción producida pola
recepción da arte en todas as súas formas e
vertentes, compartindo con respecto impresións e
emocións, e expresar a opinión persoal de forma
aberta.
CA2.4 - Realizar un proxecto gráfico-plástico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas.
CA3.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións propias, amosando unha visión persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- As formas xeométricas na arte e na contorna: xeometría na natureza, a arquitectura e o deseño de obxectos
cotiáns.

- Posibilidades expresivas e comunicativas dos elementos visuais: elementos básicos, forma, cor e textura.

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dúas dimensións. Técnicas secas e húmidas. O seu uso na arte e
as súas características expresivas.

- Imaxes visuais e audiovisuais: lectura e análise.

3

Título da UDUD

Sistema diédrico: vistas.

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes artísticas, así como os seus
procesos e resultados en función dos contextos
sociais, históricos, xeográficos e tecnolóxicos,
procurando e analizando a información con interese
e eficacia.

Diferenciar mínimamente as
características dos distintos sistemas de
representación.  Coñecer os seus
procedementos en relación ao resultado
buscado, analizando o procedemento con
interese a través da práctica de exercicios
do sistema, neste caso diédrico.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal e, nun futuro,
profesional.

CA4.5 - Recoñecer os diferentes usos e as funcións
das producións e das manifestacións visuais e
audiovisuais, e argumentar de forma individual ou
colectiva as súas conclusións acerca das
oportunidades que poden xerar, cunha actitude
aberta e con interese por coñecer a súa importancia
na sociedade.

Recoñecer, dun xeito básico, os diferentes
usos que pode ter os sistema diédrico e a
croquización a partir das vistas.
Argumentar sobre as posibilidades
técnicas que poden xerar con interese por
coñecer a importancia do debuxo técnico
e os sistemas de representación na
sociedade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Introdución aos sistemas de representación. Sistema diédrico: vistas. O esbozo isométrico.

- Imaxes visuais e audiovisuais: lectura e análise.

4

Título da UDUD

A percepción visual. Elementos de configuración visual e a súa organización compositiva.

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.1 - Analizar de xeito guiado as especificidades
das linguaxes de diferentes producións culturais e
artísticas, establecendo conexións entre elas, e
incorporalas con creatividade nas producións
propias.

Analizar, de xeito guiado, as
características principais dos distintos
tipos de linguaxes das diferentes
producións artísticas, establecendo
conexións entre elas e incorporándoas as
producións propias.

TI 40

CA2.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións plásticas e visuais, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Expresar minimamente ideas e
sentimentos, a través da experimentación
coas distintas técnicas, desenvolvendo
certa capacidade de comunicación e
reflexión crítica.

CA2.3 - Explicar, de forma razoada, a importancia do
proceso que media entre a realidade, o imaxinario e
a produción, superando estereotipos e amosando un
comportamento respectuoso coa diversidade
cultural.

Explicar o proceso de produción,
superando estereotipos, cunha actitude
respectuosa coa diversidade cultural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Realizar un proxecto gráfico-plástico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas.

Realizar un pequeno proxecto gráfico-
plástico, con certa iniciativa e
creatividade, experimentando coas
técnicas na xeración de mensaxes
propias, axustándose ao solicitado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Posibilidades expresivas e comunicativas dos elementos visuais: elementos básicos, forma, cor e textura.

- A percepción visual. Introdución aos principios perceptivos, elementos e factores.

- A composición. Conceptos de equilibrio, proporción e ritmo aplicados á organización de formas no plano e no
espazo.

5

Título da UDUD

Técnicas básicas de expresión gráfico-plásticas en dúas dimensións.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes artísticas, así como os seus
procesos e resultados en función dos contextos
sociais, históricos, xeográficos e tecnolóxicos,
procurando e analizando a información con interese
e eficacia.

Diferenciar, mínimamente, as
características das distintas técnicas e
linguaxes artísticas en dúas dimensións,
secas e húmidas,  así como os seus
procedementos en relación ao resultado
buscado, analizando o procedemento con
interese.

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións plásticas e visuais, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Explicar minimamente o proceso de
produción, superando estereotipos, cunha
actitude respectuosa coa diversidade
cultural.

CA3.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións propias, amosando unha visión persoal.

Saber utilizar, dun xeitos sinxelo, con
creatividade, referencias culturais e
artísticas da contorna na elaboración de
producións propias amosando unha visión
persoal.

CA3.4 - Realizar un proxecto artístico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas de creación
gráfico-plástica.

Realizar un pequeno proxecto gráfico-
plástico, con certa iniciativa e
creatividade, experimentando coas
técnicas para poder xerar  mensaxes
propias, axustándose ao solicitado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dúas dimensións. Técnicas secas e húmidas. O seu uso na arte e
as súas características expresivas.

6

Título da UDUD

O proceso creativo.

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes artísticas, así como os seus
procesos e resultados en función dos contextos
sociais, históricos, xeográficos e tecnolóxicos,
procurando e analizando a información con interese
e eficacia.

Diferenciar, mínimamente, as
características das distintas técnicas e
linguaxes artísticas,  así como os seus
procedementos en relación ao resultado
buscado, analizando o procedemento con
interese.

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións plásticas e visuais, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Expresar minimamente ideas e
sentimentos, a través da experimentación
coas distintas técnicas, desenvolvendo
certa capacidade de comunicación e
reflexión crítica.

CA3.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións propias, amosando unha visión persoal.

Saber utilizar con creatividade referencias
culturais e artísticas da contorna na
elaboración de producións propias
amosando unha visión persoal.

CA3.4 - Realizar un proxecto artístico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas de creación
gráfico-plástica.

Ser quen de realizar un pequeno proxecto
gráfico-plástico, axustándose ao
obxectivo proposto, amosando iniciativa
no emprego da linguaxe, materiais,
soportes e ferramentas gráfico-plásticas.

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- O proceso creativo a través de operacións plásticas: manipular, reproducir, illar, transformar e asociar.

- Factores e etapas do proceso creativo. Elección de materiais e técnicas, realización. O esbozo.

7

Título da UDUD

Imaxes visuais e audiovisuais. O cine e a animación.

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA4.1 - Analizar de xeito guiado diversas producións
visuais e audiovisuais, incluídas as propias e as dos
seus iguais, desenvolvendo con interese unha ollada
estética cara ao mundo e respectando a diversidade
das expresións culturais.

Analizar, de xeito guiado, as
características principais dos distintos
tipos de linguaxes das diferentes
producións artísticas, establecendo
conexións entre elas e incorporándoas as
producións propias.

TI 40

CA4.2 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes visuais e audiovisuais, así como
os seus procesos e resultados en función dos
contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos, procurando e analizando a información
con interese e eficacia.

Diferenciar, minimamente, as
características das distintas técnicas
audiovisuais  e as súas linguaxes,  así
como os seus procedementos en relación
ao resultado buscado, analizando o
procedemento con interese.

CA4.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións audiovisuais propias, amosando unha
visión persoal.

Saber utilizar con creatividade referencias
culturais e artísticas da contorna na
elaboración de producións propias
amosando unha visión persoal.

CA4.4 - Realizar un proxecto audiovisual con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais ou audiovisuais na xeración de
mensaxes propias, e amosando iniciativa no
emprego de linguaxes, materiais, soportes e
ferramentas.

Realizar un pequeno proxecto gráfico-
plástico, con certa iniciativa e
creatividade, experimentando coas
técnicas na xeración de mensaxes
propias, axustándose ao solicitado.

CA4.5 - Recoñecer os diferentes usos e as funcións
das producións e das manifestacións visuais e
audiovisuais, e argumentar de forma individual ou
colectiva as súas conclusións acerca das
oportunidades que poden xerar, cunha actitude
aberta e con interese por coñecer a súa importancia
na sociedade.

Recoñecer os diferentes usos que pode
ter as producións audiovisuais  e saber
argumentar cun mínimo de reflexión
sobre as posibilidades que poden xerar
estas, cunha actitude aberta, e amosando
interese por coñecer a súa importancia na
nosa sociedade.

CA4.6 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións audiovisuais, realizadas
de forma individual ou colectiva, recoñecendo os
erros, buscando as solucións e as estratexias máis
adecuadas para melloralas, e valorando as
oportunidades de desenvolvemento persoal que
ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Imaxes visuais e audiovisuais: lectura e análise.

- Imaxe en movemento. Características, orixe e evolución. O cine e a animación.

- Técnicas básicas para a realización de producións audiovisuais sinxelas, de xeito individual ou en grupo.
Experimentación en contornas virtuais de aprendizaxe.

8

Título da UDUD

Técnicas básicas de expresión gráfico-plásticas en tres dimensións.

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes artísticas, así como os seus
procesos e resultados en función dos contextos
sociais, históricos, xeográficos e tecnolóxicos,
procurando e analizando a información con interese
e eficacia.

Diferenciar mínimamente as
características dos distintos sistemas de
representación,  así como os seus
procedementos en relación ao resultado
buscado, analizando o procedemento con
interese.

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións plásticas e visuais, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Explicar minimamente o proceso de
produción, superando estereotipos, cunha
actitude respectuosa coa diversidade
cultural.

CA3.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións propias, amosando unha visión persoal.

Saber utilizar con creatividade referencias
artísticas e culturais da contorna na
elaboración de producións propias
amosando unha visión persoal.

CA3.4 - Realizar un proxecto artístico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas de creación
gráfico-plástica.

Realizar un proxecto gráfico-plástico, con
certa iniciativa e creatividade,
experimentando coas técnicas na
xeración de mensaxes propias,
axustándose ao solicitado.

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensións. O seu uso na arte e as súas características
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Contidos

- expresivas.

- O proceso creativo a través de operacións plásticas: manipular, reproducir, illar, transformar e asociar.

- Factores e etapas do proceso creativo. Elección de materiais e técnicas, realización. O esbozo.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A estratexia metodoloxía das unidades didácticas estará estruturada en dúas fases sucesivas:

1. A exposición verbal dos contidos teórico-prácticos por parte do profesor na aula. Co fin de fomentar o hábito lector,
os escolares lerán en alto para o resto do grupo os textos seleccionados para tratar o tema de estudio. Buscarase a
participación de todo o alumnado, sen discriminacións, favorecendo o respecto, a variedade de opinións e o debate.

2. Realización por parte do alumnado dos exercicios de aula, para acadar unha mellor asimilación dos contidos
expostos na fase anterior e potenciar o desenrolo creativo e das habilidades do alumnado co material básico da
materia. Os exercicios realizaranse na aula durante as horas lectivas.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Mobiliario axeitado para un taller artístico escolar: vertedoiro e billas, mesas amplas, andeis para gardar materiais e
expoñer traballos e poder comentalos.

Ordenador con conexión a internet e proxector con pantalla.

Aula informática do centro.

Plataforma de ensino virtual, preferentemente, a aula virtual do centro.

Materiais pictóricos funxibeis: carbón, lapis conté, sanguina, pinturas acrílicas ou témperas coas cores primarias,
branca e negra.

Materiais para estampa e gravado.

Materiais para modelado.

Libros de arte para poder consultar, tanto de temas técnicos como catálogos de artistas, movementos artísticos, etc

Recursos de internet como páxinas web de museos, salas de exposicións, blogs de arte, etc.

As sesións desta materia impartiranse na aula de debuxo, equipada con mesas e cadeiras especiais, adecuadas para
as actividades propostas. A aula ten auga corrente para poder realizar as actividades que o requiran.

Non haberá libro de texto obrigado, polo que para cada unidade didáctica facilitaráselle ó alumnado o material
bibliográfico preciso, ben en soporte impreso ou dixital, acompañado das pertinentes explicacións no encerado e as
fichas de traballo ou exercicios prácticos. Ademais, contarase coa biblioteca escolar, concibida como centro de
recursos da información, que poderá empregarse tanto para os traballos escolares como para o tratamento e fomento
da lectura.

A utilización das TIC terá grande relevancia. Tódalas actividades presentaranse a través do encerado dixital,
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utilizándose os medios visuais e audiovisuais pertinentes. Tamén se utilizará a aula virtual, para que o alumnado
traballe cos ordenadores na resolución dos traballos propostos.

O alumnado traballará cos seu propio material, informándoselle ó inicio do curso de todo o que van precisar ó longo
do ano académico.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A proba de avaliación inicial realizarase na primeira semana do curso. Consistirá na realización dun cuestionarios en
papel, mediante o cal se busca recoller información sobre a competencia curricular do alumnado.

Unha vez valorada esta proba de avaliación inicial, a súa información será contrastada coa resolución dos primeiros
exercicios propostos, co fin de detectar se o alumnado precisa de medidas de atención á diversidade.

A reunión de avaliación inicial co equipo docente e o Departamento de Orientación, así como a información aportada
polo titor do grupo, axudará a completar a información recollida e poñela en común.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

15

UD 3

10

UD 4

25

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

15

UD 8

5

Total

100

Proba
escrita 65 0 0 60 0 0 60 0 30

Táboa de
indicadores 35 100 100 40 100 100 40 100 70

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

CUALIFICACIÓN POR AVALIACIÓN:

A cualificación do alumnado establecerase atendendo a dous apartados diferenciados:

a) Mediante a entrega de traballos teóricos e prácticos, dos que o alumnado coñecerá os indicadores de logro. A
nota deste apartado suporá o 70% da cualificación de cada avaliación trimestral.

Farase unha distinción entre os traballos obrigatorios que permitan adquirir os contidos mínimos, e os traballos
voluntarios  de  ampliación,  destinados  ó  alumnado  que  avancen  a  un  ritmo  maior.  Os  traballos  obrigatorios
realizaranse na aula, durante cada período lectivo, e so excepcionalmente se permitirá levar o traballo para casa. Os
traballos voluntarios se realizaran preferentemente na aula sempre que non impidan a elaboración dun traballo
obrigatorio.

Os traballos  obrigatorios puntuaranse inicialmente de 0 a 10 puntos,  mentres que os voluntarios poderán ser
valorados hasta un máximo de 12 puntos e so se terán en conta para mellorar a puntuación obtida cos traballos
obrigatorios, nunca para empeorala.

Para os traballos obrigatorios establecerase unha data límite de entrega, tendo en conta o ritmo de traballo da
maioría do alumnado. Os traballos entregados mais tarde desa data puntuarán menos, restándose por cada sesión
que supere o límite 0,25 puntos, ata chegar á metade da puntuación outorgada inicialmente, que será o límite do

Criterios de cualificación:
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desconto. Por exemplo, un traballo valorado inicialmente con 7 puntos e entregado mais tarde da data limite, irá
descontando a súa puntuación ata chegar as 14 sesións (14 x 0,25 = 3,5 = metade da puntuación inicial), a partir de
aí xa non se poderá descontar mais polo atraso acumulado.

Non se contará como atraso os días de ausencia xustificados, sempre que se presente a correspondente xustificación
dentro dos 7 días naturais posteriores a falta de asistencia. No caso dunha ausencia de varios días continuados,
deberá presentarse a pertinente xustificación dentro dos 7 días naturais posteriores ó ultimo día de ausencia.
Tampouco  se  contará  como  atraso  os  días  nos  que  o  alumnado  participe  en  actividades  extraescolares  ou
complementarias, nin os días nos que a actividade lectiva normal sexa suspendida.

Os traballos voluntarios de ampliación non terán data máxima de entrega.

A cualificación numérica desta parte práctica obterase mediante una media ponderada,  onde a cada traballo,
obrigatorio ou voluntario, se lle atribuirá un peso proporcional ó número de sesións estimado para a súa realización. A
puntuación outorgada a cada traballo, despois de descontar os posibles atrasos, será multiplicada polo peso asignado
a cada traballo, obtendo unha puntuación ponderada. A cualificación numérica da parte práctica obterase dividindo a
suma das puntuacións ponderadas de tódolos traballos entregados que conten para a cualificación, entre a suma do
peso asignado a estes traballos. Para este calculo terase en conta os seguintes traballos:

- Todos os obrigatorios realizados na aula, agás os realizados cando una alumna ou alumno falta de forma
xustificada, caso no que non se terá a obriga de entregar o traballo realizado durante o tempo de ausencia. No caso
de entregalo considerarase como un traballo voluntario. Os traballos non entregados sen causa xustificada teranse en
conta para este calculo cunha puntuación de 0.

- Os traballos voluntarios entregados que melloren a puntuación obtida cos traballos obrigatorios.

Para o alumnado que falte xustificadamente durante un tempo prolongado, se a suma do peso asignado ós traballos
entregados que conten para a súa cualificación non chega a metade da suma do peso asignado a tódolos traballos
obrigatorios  propostos  durante  unha avaliación  trimestral,  a  suma das  puntuacións  ponderadas  dos  traballos
entregados será dividida entre a metade da suma do peso asignado a tódolos traballos obrigatorios propostos na
correspondente avaliación.

b) A través de probas teóricas, nas unidades didácticas que así o requiran. A nota deste apartado suporá o 30%
da cualificación de cada avaliación trimestral.

Esta probas realizaranse de forma dixital a través do entorno virtual de aprendizaxe Edixgal e serán de tipo test de
opción múltiple. Cada proba constará de vinte preguntas, onde haberá que marcar unha opción de catro posibles por
pregunta. Cada pregunta correcta valerá 0,5 puntos, mentres que as contestadas erroneamente restarán 0,05 puntos
cada unha. A cualificación mínima de cada proba escrita será de 0 puntos, polo que non se consignaran puntuacións
negativas. En caso de falta de asistencia non xustificada o día dunha proba teórica, esta será cualificada con 0
puntos. Realizarase unha proba teórica por avaliación, coas súas correspondentes recuperacións.

As notas numéricas obtidas segundo as porcentaxes asignadas redondearanse do seguinte xeito:

A partir do 1,6 redondease a 2

A partir do 2,6 redondease a 3

A partir do 3,6 redondease a 4

A partir do 4,6 redondease a 5

A partir do 5,6 redondease a 6

A partir do 6,6 redondease a 7

A partir do 7,6 redondease a 8

A partir do 8,5 redondease a 9
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A partir do 9,4 redondease a 10

CUALIFICACIÓN FINAL:

A nota final obterase a partir do 30% da media aritmética das probas teóricas de cada avaliación parcial e do 70% da
media ponderada de tódolos traballos teóricos e prácticos do curso, a cal se obterá dividindo a suma das puntuacións
ponderadas de tódolos traballos entregados durante o curso que conten para á cualificación, entre a suma do peso
asignado a estes traballos.

A puntuación obtida deste xeito será redondeada segundo o explicado anteriormente.

Criterios de recuperación:

RECUPERACIÓN AO LONGO DO CURSO:

A proba teórica de cada avaliación parcial disporá de dúas proba de recuperación, as cales poderán presentarse todo
o alumnado que desexe mellorar a súa puntuación. No caso de realizarse estas probas de recuperación terase en
conta a mellor das cualificacións obtidas entre a primeira proba e as recuperacións realizadas da mesma.

Nos traballos teóricos e prácticos, para mellorar a puntuación de cada un dos traballos entregados, procederase á
repetición do mesmo ou a realización dun exercicio similar. Para elo non haberá data máxima de entrega, e a súa
puntuación so se terán en contan para mellorar a cualificación, nunca para empeorala.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

SEGUIMENTO PERIÓDICO:

O  alumnado  con  esta  materia  pendente  de  anos  anteriores  poderá  recuperala  seguindo  un  plan  de  reforzo
consistente na realización de traballos teóricos e prácticos.

Estes traballos serán entregados de forma periódica ó alumnado polo profesor ou profesora que imparta a materia no
curso actual, supervisando e axudando en todo o preciso, resolvendo as dúbidas que se presenten a fin de conseguir
a recuperación da materia. No caso do alumnado que non teñan dita materia no horario lectivo do presente ano
académico, será o xefe do departamento quen entregue e supervise ós traballos propostos, buscando para elo un oco
nos recreos.

Para a avaliación destes traballos, estableceranse dous prazos máximos de entrega, correspondendo coas datas da
primeira e da segunda avaliación respectivamente, se ben aconsellase ir entregándoos de forma regular a medida
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que o profesor ou profesora os vaia distribuíndo ó alumnado, co fin de levar un seguimento personalizado do traballo.

Estes traballos entregaranse nun caderno de actividades en formato físico.

O titor ou titora do alumnado será informado sobre a evolución do traballo realizado no momento en que se teña
información que dar.

PROBA FINAL:

De non superar a materia a través das entregas periódicas, o alumnado poderá presentarse a unha proba teórica
final, a realizar no mes de maio.

Está proba será tipo test, e constará de corenta preguntas, onde haberá que marcar unha opción de catro posibles
por  pregunta,  en caso contrario  a pregunta anularase.  Tamén se anularán as preguntas nas que non apareza
claramente cal  é  a opción marcada.  Cada pregunta correcta valerá 0¿25 puntos,  mentres que as contestadas
erroneamente restarán 0¿025 puntos cada unha. En caso de falta de asistencia non xustificada o día da proba
teórica, esta será cualificada con 0 puntos.

6. Medidas de atención á diversidade

Co fin de dar resposta as diferenzas individuais que presenta o alumnado e acadar un modelo de ensinanza o máis
individualizado posible, establécense unha serie de medidas atención á diversidade.

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

Unha  vez  feita  unha  avaliación  inicial  do  grupo  e  coñecidas  as  características  do  alumnado,  adaptarase  a
programación didáctica, podendo modificar os seguintes aspectos:

a) Obxectivos e contidos:

- Adecuarase os obxectivos ás peculiaridades do alumnado do grupo.

- Precisaranse cales son os obxectivos e contidos mínimos de cada unidade didáctica.

- Seleccionarase e darase prioridade a aqueles contidos que sexan funcionais para o alumando e que lle
permitan aprender por si mesmo.

- Establecerase unha secuencia de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos e coñecementos de
maior complexidade para o alumnado avantaxado.

b) Metodoloxía. Co fin de lograr unha estrutura de traballo que facilite ao máximo a construción de aprendizaxes
autónomos  e  significativos,  establecerase  diferentes  tipos  de  agrupamentos  dentro  da  aula  para  atender  á
diversidade:

- Traballo en pequeno grupo para favorecer a relación entre o alumando e a cooperación na abordaxe das
tarefas.

- Traballo individual co alumnado cando se entenda que é necesario para facilitar a continuación do proceso de
aprendizaxe.

- Titoría dun compañeiro ou compañeira da aula nalgunhas actividades (aprendizaxe entre iguais).

c) Actividades. Procurarase que as actividades resulten atractivas e motivadoras para o alumnado de modo que
teremos en conta os seguintes criterios:

- Diversidade de actividades.

- Actividades secuenciais segundo a súa dificultade.
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- Existencia de actividades de libre elección.

- Actividades iniciais que permitan coñecer o nivel de competencia que ten o alumnado e, a partir delas,
adaptar o resto das actividades que se van a formular.

- Actividades de reforzo para todo o grupo como repaso ou para o alumnado con dificultades de aprendizaxe.

- Actividades de ampliación para o alumando avantaxado.

- Emprego de diversos canles sensoriais na presentación das actividades.

- Actividades destinadas a facilitar a integración do alumnado con necesidades educativas especiais.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión de
lectura. X X X

ET.2 - Expresón oral e escrita. X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X X X

ET.4 - Competencia dixital. X X X

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial. X X X X X X X X

ET.6 - Fomento do espírito
crítico e científico. X X X X X X X X

ET.7 - Educación emocional e
en valores. X X X X X X X X

ET.8 - Igualdade de xénero. X X X X X X X X

ET.9 - Creatividade. X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.10 - Evitar os
comportamentos, os
estereotipos e os contidos
sexistas, así como aqueles
que supoñan discriminación
por razón da orientación
sexual ou da identidade de
xénero.

X X X X X X X X

ET.11 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable.

X X X X X X X X

ET.12 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos.

X X X X X X X X

Observacións:
Segundo se recolle no decreto que regula a implantación da Educación Secundaria Obrigatoria, os elementos
transversais  deberán  tratarse  en  todas  as  materias  do  curso.  Recollemos  neste  listado  todos  os  que  son
obrigatorios e tamén os que consideramos esenciais para a materia e a formación do noso alumnado.

Deberemos telos en conta á hora de seleccionar os mateirais cos que se traballará, sexa en formato texto,
imaxes ou contidos audiovisuais.  Tamén no deseño das actividades que o alumnado porá en práctica,  na
organización dos equipos de traballo, na orientación dos debates que xurdan, etc.

Algunhas concrecións dos elementos transversais citados son as seguintes:

- Na educación para a igualdade de xénero, evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así
como os que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.

-  En  canto  ao  emprendemento  social  e  empresarial  e  á  creatividade,  trataremos  de  afianzar  o  espírito
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo,
a confianza nun mesmo e o sentido crítico, así como as entregas de tarefas en prazo e forma.

- Na cooperación entre iguais e a prevención e resolución de conflitos, fomentaranse os valores que sustentan a
liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e
polo Estado de dereito, e o rexeitamento da violencia terrorista ou calquera outro tipo de violencia.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Concursos dentro e fóra do centro que lles axudan a aprender
a presentar un proxecto e os animan a polos en práctica eles
mesmos no futuro.

Participación  en  distintos  premios  e  concursos
vinculados á nosa área.
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

(P) Consulto a programación ao longo do curso e, en caso necesario, realizo e anoto as modificacións e propostas de
mellora.

(P) Ao confecionar a programación teño en conta as oportunidades que me ofrece o contexto e adáptome.

(P)  Dou a coñecer ao alumnado os elementos básicos da programación especialmente os criterios de avaliación.

(M) Os exercicios que propoño son do seguinte tipo: pechados, dirixidos... / abertos, procedimentais, proxectuais,
diversos, etc. / facilitan o traballo cooperativo. / impulsan a comunicación: buscar información, interpretala, tomar
decisións, crear, razoar, explicar aos demais, etc.
(M)  Na  metodoloxía  que  aplico:  emprego  todo  tipo  de  recursos  e  materiais  para  a  aprendizaxe:  material
manipulativo, audiovisual, impreso, etc. / propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma / baséome nas
explicacións teóricas e no libro/apuntes.
(M) Como paso as horas lectivas: Intentando conseguir silencio / impartindo teoría e explicacións / respondendo a
preguntas, fomentando a participación, desenvolvendo prácticas, etc. / observando / corrixindo ao alumnado de
xeito individual.
(M) Motivo o meu alumnado partindo dos seus coñecementos previos, relacionando os contidos con situacións reais,
informándolles da utilidade das actividades e creando expectativas.
(M) Ao comezo de cada unidade o alumnado coñece os obxectivos e competencias que queremos desenvolver, as
actividades que realizarán, como se lles avaliará...
(AD) Que fago para coñecer a composición da clase?  Pasar unha proba ao comezo do curso escolar / ler os informes
anteriores / ver os resultados da avaliación / facilítama o titor/a, o Xefe/a de Estudos, o Orientador/a / facilítanma nas
reunións de grupo (reunións de avaliación, de titores, de nivel...)

(AD) Teño en conta a diversidade á hora de organizar a clase, de crear os grupos, etc.

(AD) A miña programación ten en conta a diversidade.

(A) Utilizo diferentes tipos de probas: Exames escritos / Exames orais / Traballo individual / Traballo en equipo.

(A) Que teño en conta para medir os resultados?: A nota final / O avance, tendo en conta a situación de partida.

(A)  Entre avaliacións,  programo un ou varios plans de recuperación dependendo dos resultados obtidos polo
alumnado.

(A) Na avaliación teño en conta diferentes competencias.

(M) O alumnado traballa do seguinte xeito: Individualmente / Por parellas / En grupos reducidos / En grupos grandes.

(AD) Dou ao alumnado a explicación que precisa: No grupo grande / No grupo pequeno / De xeito individual.

(AD) Propoño tarefas de diferente nivel en cada unidade e exame.

(A) Antes de comezar unha unidade, explico ao alumnado "que", "con que frecuencia" e "en base a que" avaliarei.

(A) Unha vez rematada a unidade ou o proxecto didáctico, avalío a idoneidade dos recursos e das actividades
empregadas no proceso de aprendizaxe: non / de xeito individual / en grupo (con membros do departamento, o
equipo de avaliación...) / co alumnado.
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Para levar a cabo unha adecuada avaliación da práctica docente, é necesario ter en conta:

-  Establecer  indicadores de logro que servirán para comprobar  o  funcionamento da programación e  valorar  a
actuación propia como docente.

- Deseñar un procedemento adecuado para recoller os datos correspondentes que permitan valorar a situación.

- Analizar os resultados obtidos.

- Propoñer e incorporar as medidas de mellora que sexan necesarias.

Os indicadores de logro organízanse en torno a catro apartados:

- (P) Programación.

- (M) Metodoloxía.

- (AD) Atención á diversidade.

- (A) Avaliación.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación revisarase ao empezar o curso, a partir das propostas de mellora do curso anterior que se fixeron
constar na correspondente memoria do departamento.  Unha vez analizados os resultados do curso pasado debemos
revisar os criterios de avaliación para confirmar que se adaptan ás recomendacións pedagóxicas.

Durante o curso, farase un seguimento da programación cunha periodicidade mensual. Comprobarase o grao de
consecución  dos  obxectivos  e  faranse  constar  os  aspectos  destacados  en  torno  ao  discorrer  do  curso  nas
correspondentes reunións de departamento.

A avaliación do proceso de ensino pode realizarse nestes dous momentos:

1) ao remate de cada unidade didáctica, para identificar carencias no alumnado;

2) ao rematar cada trimestre, unha vez obtidos os resultados da avaliación.

En canto ao procedemento de seguimento, as ferramentas empregadas para analizar os indicadores de logro poden
consistir en:

- folla de rexistro onde ir anotando os aspectos máis cuantificables;

- diario de aula;

- rúbrica de autoavaliación que facilite cuantificar o grao de consecución de aspectos concretos;

- estatísticas de resultados;

- cuestionarios e enquisas ao alumnado...

Non debemos esquecer que a nosa programación debe poder ser consultada polo alumnado  e, especialmente, os
criterios de avaliación deberán estar accesíbeis na aula virtual, no taboleiro da aula, no blog, ou entregados en papel.
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9. Outros apartados
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