
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para 
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de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias  

▪ B1.3. Debuxar con distintos niveis de 
iconicidade da imaxe. 

▪ EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, 
elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos, analíticos e 
miméticos. 

▪ CCEC 

▪ B1.4. Identificar e diferenciar as 
propiedades da cor luz e a cor 
pigmento. 

▪ EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións 
volumétricas sinxelas. 

▪ CSC 

▪ B1.5. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmidas e 
mixtas. Témpera e lapis de grafito e 
de cor; colaxe. 

▪ EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

▪ CCL 

▪ EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en 
composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma 
continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

▪ CCEC 

▪ EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas 
(pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), 
valorando as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación 
de texturas visuais cromáticas. 

▪ CCEC 

▪ EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear composicións, colaxes 
matéricas e figuras tridimensionais. 

▪ CAA  

▪ EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas 
con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

▪ CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias  

▪ EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma 
responsable co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-plásticas. 

▪ CSC 

▪ EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en orde e estado 
perfectos, e achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

▪ CSC 

▪ B2.2. Recoñecer as leis visuais da 
Gestalt que posibilitan as ilusións 
ópticas e aplicar estas leis na 
elaboración de obras propias. 

▪ EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. ▪ CSC 

▪ EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt. ▪ CCEC 

▪ B2.4. Identificar significante e 
significado nun signo visual. 

▪ EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual. ▪ CCL 

▪ B2.6. Analizar e realizar fotografías 
comprendendo e aplicando os 
fundamentos desta. 

▪ EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de vista nunha fotografía. ▪ CCL 

▪ B2.9. Identificar e empregar recursos 
visuais como as figuras retóricas na 
linguaxe publicitaria. 

▪ EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos visuais como 
as figuras retóricas. 

▪ CCL 

▪ B2.11. Comprender os fundamentos 
da linguaxe multimedia, valorar as 
achegas das tecnoloxías dixitais e ser 
capaz de elaborar documentos 

▪ EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito axeitado. 

▪ CD 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias  

mediante este. 

▪ B3.1. Coñecer lugares xeométricos e 
definilos. 

▪ EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de 
lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos, etc.). 

▪ CCL 

▪ B3.2. Clasificar os polígonos en 
función dos seus lados, recoñecendo 
os regulares e os irregulares. 

▪ EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, 
diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

▪ CAA 

▪ B3.3. Estudar a construción de 
polígonos regulares coñecendo o 
lado. 

▪ EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, 
coñecendo o lado. 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Comprender as condicións dos 
centros e as rectas tanxentes en 
distintos casos de tanxencia e 
enlaces. 

▪ EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente as ferramentas. 

▪ CMCCT 

▪ EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias e 
rectas, utilizando adecuadamente as ferramentas. 

▪ CA 

▪ B3.5. Comprender a construción do 
óvalo e do ovoide básicos, aplicando 
as propiedades das tanxencias entre 
circunferencias. 

▪ EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o diámetro 
maior. 

▪ CMCCT 

▪ B3.6. Analizar e estudar as 
propiedades das tanxencias nos 
óvalos e nos ovoides. 

▪ EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os diámetros 
coñecidos. 

▪ CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias  

▪ B3.7. Aplicar as condicións das 
tanxencias e enlaces para construír 
espirais de dous, tres, catro e cinco 
centros. 

▪ EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e cinco centros. ▪ CMCCT 

▪ B3.8. Estudar os conceptos de 
simetrías, xiros e translacións 
aplicándoos ao deseño de 
composicións con módulos. 

▪ EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos. ▪ CD 

▪ B3.9. Comprender o concepto de 
proxección e aplicalo ao debuxo das 
vistas de obxectos, con coñecemento 
da utilidade das anotacións, 
practicando sobre as tres vistas de 
obxectos sinxelos e partindo da 
análise das súas vistas principais. 

▪ EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, 
identificando as tres proxeccións dos seus vértices e as súas arestas. 

▪ CMCCT 

▪ B3.11. Comprender e practicar os 
procesos de construción de 
perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos. 

▪ EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando 
correctamente a escuadra e o cartabón para o trazado de paralelas. 

▪ CCEC 
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CCL - Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMCCT - Competencia Matemática e Competencias Básicas, en Ciencia e Tecnoloxía. 

CD - Competencia Dixital. 

CAA - Aprender a Aprender. 

CSC- Competencias Sociais e Cívicas. 

CSIEE - Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 

CCEC - Conciencia Expresións Culturais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Participación, actitude. 
 Achega de ideas e solucións e proactividade. 
 Aproveitamento en xeral 
 Cumprimento dos prazos de entrega ou puntualidade na entrega 
(tendo en conta a situación particular na que se atope o alumno ou alumna) 
 Corrección na presentación do traballo 
 Orixinalidade e creatividade nas solucións 
 Destreza no uso de materiais, instrumentos e técnicas 
 Comunicación telemática sobre o seu traballo(tendo en conta a 
situación particular na que se atope o alumno ou alumna) 

Instrumentos: 
 Observación Sistemática 
 Realización das Actividades de Ensinanza-Aprendizaxe 
 Probas Obxectivas Presenciais(se as circunstancias permiten a 
reincorporación ás aulas) 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os 
dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de 
reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e 
cando beneficie ao alumnado.  

 

  
Media da 1ª e 
2ª avaliación 

3ª avaliación materia 

A Aprobada Non aplica * Aprobada 

B Suspensa Tarefas entregadas Aprobada 

C Suspensa Tarefas non entregadas Suspensa 

 
Na táboa anterior calcularase a media tendo en conta as tarefas de 
reforzo en caso de ter algunha avaliación suspensa. 
 
*As tarefas da terceira avaliación, soamente servirá para subir a nota 
final respecto a media das dous avaliacións anteriores. 
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2. Avaliación e cualificación 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado debe de ser 

integradora e continua, e polo tanto, ter en conta dende todas e cada 

unha das materias a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa 

de desenvolvemento das competencias correspondentes. 

Na convocatoria de Setembro para o presente curso, dadas as especiais 

circunstancias, o alumnado acudirá a ditas probas para avaliarse 

unicamente das aprendizaxes realizadas ata a declaración do estado de 

alarma polo Real Decreto 463/2020. Nestas avaliacións, procederase a 

avaliar un conxunto de MÍNIMOS ESIXIBLES, resultando como cualificación 

máxima un 6. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 Orixinalidade e creatividade  
 Destreza no uso de materiais técnicas e instrumentos 
 Corrección na presentación dos traballos 
 Comunicación escrita sobre o seu traballo (tendo en conta a 
situación particular na que se atope o alumno ou alumna) 
 Cumprimento dos prazos de entrega ou puntualidade na entrega 
(tendo en conta a situación particular na que se atope o alumno ou 
alumna) 
 Corrección na execución ou solución das actividades 

Criterios de cualificación: 
Para aprobar a materia deberanse completar correctamente polo menos 
tres exercicios dos cinco propostos na tarefa de recuperación e entregarse 
en tempo e forma (atendendo ás circunstancias particulares na que se 
atope o alumno ou alumna). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Aproveitamento en xeral 
 Cumprimento dos prazos de entrega ou puntualidade na entrega 
(tendo en conta a situación particular na que se atope o alumno ou alumna) 
 Corrección na presentación do traballo 
 Orixinalidade e creatividade nas solucións 
 Destreza no uso de materiais, instrumentos e técnicas 

 Comunicación escrita ou telefónica sobre o seu traballo (tendo en 
conta a situación particular na que se atope o alumno ou alumna) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

RECUPERACIÓN E REFORZO: 
Para o alumnado que teña suspensa algunha avaliación, enviaráselle 
telemáticamente tarefa de recuperación e reforzo. No caso de entregarse 
en tempo e forma quedará recuperada a avaliación 
correspondente(tendo en conta a situación particular na que se atope o 
alumno ou alumna). 
REPASO E REFORZO:  
Entre as tarefas propostas durante o terceiro trimestre desenvolveranse 
actividades de repaso e reforzo das aprendizaxes anteriores que resulten 
necesarias para todo ou parte do seu alumnado. Estas tarefas serán de 
obrigada entrega, tendo en conta a situación particular na que se atope o 
alumno ou alumna. Estas tarefas teranse en conta sempre e cando 
beneficie ao alumando. 
AMPLIACIÓN: 
Durante a 3ª avaliación realizaranse actividades de ampliación dos 
obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 
progresión do alumnado. Estas tarefas teranse en conta sempre e cando 
beneficie ao alumando. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: 
As tarefas son cargadas na web do colexio semanalmente os luns. O 
arquivo entregado dótase de: 

a) Teoría (no caso de que proceda) 
b) Exemplos 
c) Proposta de exercicios a resolver 
d) Ligazóns de soporte ó alumando para o desenvolvemento da 

actividade 
ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE: 
As tarefas son entregadas ó concello de Narón semanalmente a semana 
anterior para ser impresos en entregados ás familias que así o solicitasen. 
O arquivo entregado dótase de: 

a) Teoría (no caso de que proceda) 
b) Exemplos 
c) Proposta de exercicios a resolver 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Materiais e recursos 

 Creación dunha páxina web específica para a materia onde se soben 
vídeos explicativos e material para conseguir unha aprendizaxe 
significativa e eficiente das actividades propostas para este terceiro 
trimestre, tanto de repaso como ampliación.  

 Creación de vídeos para a resolución de tódolos exercicios do bloque 3 
así como parte das tarefas dos outros bloques propostos na terceira 
avaliación 
https://www.youtube.com/channel/UCgkxKMlrgwA5YoyyYkEdGJw/play
lists 

 Creación de “Quiz” virtuais recollendo a teoría tratada para o seu repaso 
gamificado e así aumentar a motivación do alumando respecto ós 
contidos teóricos.https://quizlet.com/Merce_Orbaneja 

 Fichas explicativas  

 Exemplos didácticos  

 Guías didácticas 

 Atención vía telemática para resolución de dúbidas e apoio. 

 Enquisas que se facilitarán ó alumando para valorar e facer seguimento 
da motivación e o vínculo: 

 Grado de satisfacción coa actividade 

 Dispoñibilidade de material 

 Percepción de dificultade 

 Comunicación coa profesora 

 
  

https://www.youtube.com/channel/UCgkxKMlrgwA5YoyyYkEdGJw/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCgkxKMlrgwA5YoyyYkEdGJw/playlists
https://quizlet.com/Merce_Orbaneja
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora comunicarase co alumnado e familias polo seguintes 
medios: 
E-mail morbaneja@edu.xunta.gal, Abalar e outros medios telemáticos 
dos que poida dispoñer o alumando. 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://colegioayala.com/ 
Replica na web da profesora con material TIC de referencia: 

https://theworkshop.education/ 
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