
11. Xustificar as propias posicións utilizando siste maticamente a
argumentación e o diálogo e participar de forma democrática e cooperati-
va nas actividades do centro e do contorno. 

Mediante este criterio preténdese avaliar o uso axei tado da argu-
mentación sobre dilemas e conflitos morais, se son quen de desvelar os
supostos de parti da nas propias posicións e nas das outras persoas, de sos-
ter un punto de vista propio, de descubrir incohe rencias nos procesos de
razoamento e exixir claridade, precisión e pertinencia na argumentación,
pero tamén o respecto ás posicións diverxentes dos interlocutores, tanto na
aula coma no ámbito familiar e social. 

Por outra parte, trátase de coñecer a maneira e o grao en que as
alumnas e os alumnos participan e coo peran activamente no traballo de
grupo e se colaboran co profesorado e as compañeiras e compañeiros nas
actividades do centro educativo e noutros ámbitos externos. 

12. Recoñecerse membros dunha cidadanía global e comprender a
necesidade de compartir uns mínimos morais posibilitadores da convivencia. 

Este criterio pretende avaliar a capacidade do alum nado para conci-
bir e implicarse na construción dun futuro mellor. Pretende comprobar se
é quen de situar se nunha perspectiva intercultural, asumindo a natu reza
pluralista da nosa sociedade, valorando positiva mente as diferenzas cultu-
rais, recoñecendo o diálogo entre as culturas como unha posibilidade de
enriquecemento mutuo e como o camiño para lograr unha ver dadeira inte-
gración, así como o establecemento duns valores mínimos compartidos.
Trátase, en definitiva de comprobar, se no seu papel de cidadáns teñen por
referentes os cidadáns do mundo. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. 

INTRODUCIÓN. 

A ensinanza secundaria obrigatoria entende a edu cación plástica e
visual como motor do desenvolve mento das capacidades perceptivas,
estéticas e expre sivas da persoa. 

A sociedade actual posúe unha extraordinaria capa cidade para pro-
ducir e consumir imaxes. Estas son facilmente transmisibles e chegan a toda
a cidadanía a través dos medios de comunicación, constituíndo un podero-
so medio de expresión, coñecemento e transfor mación da realidade, podén-
dose converter nun medio de manipulación do pensamento das persoas.
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Cómpre potenciar, a través da análise e da valoración das men saxes visuais,
un xuízo crítico no alumnado co que poida alcanzar un criterio propio. 

Na educación primaria, o desenvolvemento das capacidades percep-
tivas, creativas e expresivas exponse dun xeito global, nunha área integra-
da por contidos procedentes de distintos ámbitos. Na secun daria obrigato-
ria pódense adquirir destrezas e facer análises máis particulares e específi-
cas. Deste xeito a educación plástica e visual organízase coma unha mate-
ria independente. 

A percepción visual é un proceso cognitivo relacio nado co resto dos
procesos cognitivos, que implica un conxunto de estratexias básicas: selec-
cionar, analizar, distinguir, relacionar, etc. Aínda que todas as áreas do currí-
culo desenvolven a capacidade de observación do alumnado, a educación
plástica e visual incide espe cificamente no desenvolvemento da percepción
e no pensamento visual. A creación de imaxes e o coñece mento dos códi-
gos que interveñen neste proceso, así como dos fundamentos da linguaxe
visual e plástica, axudarán ao desenvolvemento da capacidade creativa e
imaxinativa da persoa á resolución dos procesos de creación artística. 

A materia de educación plástica e visual debe con tribuír a desenvol-
ver dous aspectos fundamentais da formación, estreitamente relacionados
entre si: a per cepción e a representación, saber ver e saber facer. Os eixos
que vertebran este currículo representan dúas cuestións fundamentais
para a adquisición das capaci dades que se pretenden: ensinar a ver, ensinar
a repre sentar. 

Saber ver implica valorar o continxente da informa ción visualeaanálise
crítica da realidade. Implica tamén a necesidade de educar na percepción que
supón ser capaz de valorar criticamente unha informa ción visual e mesmo
chegar a conclusións persoais de acordo cunha escala de valores propia. 

Saber facer implica a acción de investigación ten dente á produción
artístico-creativa e a realización de representacións expresivo-comunicati-
vas, propiciando a adquisición de capacidades creativas 

Saber facer implica a necesidade de educar no dese ño, planificación,
produción e creación de mensaxes icónicas, que supón ser capaz de
expresarse utilizan do códigos propios das linguaxes visuais. 

Os contidos preséntanse agrupados en catro blo ques: 

Bloque 1 Observar e comprender. Bloque 2 Interpre tar, expresar e crear.
Bloque 3 Contorno visual e mul timedia e bloque 4 Dimensión social e cultural. 
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O cuarto curso, en que a materia ten carácter opcio nal, formúlase de
xeito máis especializado e agrupa tamén os contidos en bloques. Partindo
dos Procesos comúns creación artística no bloque 1 desenvolve en conti-
dos diferenciados algúns dos principais procesos de creación. 

Bloque 2 A expresión plástica e visual. Bloque 3 Artes gráficas e
dese ño. Bloque 4. Imaxe e o son, e no bloque 5 Descrición obxectiva das
formas. 

Para conseguir unha forma ordenada e coherente de presentación
de contidos, organizáronse en bloques diferenciados co obxectivo de
acadar unha maior cla ridade nas aprendizaxes básicas que se van abordar.
Esta estruturación non supón priorización nin formu lación de puntos de
partida. Aínda así, proponse unha estreita vinculación entre os contidos de
distinta cate goría que conforman os bloques. 

O horizonte é acadar cidadáns e cidadás con autono mía, con capa-
cidade críticas, e con capacidade para discriminar, que sexan quen de
defenderse da voráxi ne de información que nos rodea, que coñezan e usen
as distintas linguaxes visuais e as súas técnicas, que sexan capaces de per-
cibir, experimentar, comunicarse e crear no gozo estético. 

Contribución da materia á adquisición das compe tencias básicas. 

A competencia artística e cultural adquírese funda mentalmente a tra-
vés da área de educación plástica e visual, estando presente ao longo de todo
o currículo. O alumnado aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o
coñecemento da linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e culturais
das producións artísti cas do propio patrimonio cultural e do alleo. Con -
tribúese tamén a acadar esta competencia cando se experimenta e investiga
con distintas técnicas plásti cas e visuais para expresarse a través da imaxe. 

A educación plástica e visual colabora na adquisi ción de autonomía
e iniciativa persoal dado que todo proceso de creación supón converter
unha idea nun produto. Incide estreitamente en desenvolver estrate xias de
planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de
resultados. Deste xeito, sitúa o alumnado ante un proceso que o obriga a
tomar decisións de maneira autónoma. Todo isto, xunto co espírito creati-
vo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa
e autonomía per soal. 

Esta materia constitúe un bo vehículo para o desen volvemento da
competencia social e cidadá. Na medi da en que a creación artística supoña
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un traballo en equipo, promoveranse actitudes de respecto, toleran cia, coo-
peración, flexibilidade e contribuirase á adquisición de habilidades sociais. 

A reflexión sobre os procesos e experimentación creativa contribúe
a favorecer a competencia de aprender a aprender que implica a
aceptación dos pro pios erros como instrumento de mellora. 

A importancia que adquiren no currículo os contidos relativos ao
contorno audiovisual e multimedia, expre sa o papel que se outorga a esta
materia na adquisición da competencia no tratamento da información e,
en particular, a que achega o mundo das imaxes. Ade mais, o uso de recur-
sos tecnolóxicos específicos non só supón un recurso válido para a
produción de crea cións visuais, senón que pola súa vez, colabora na adqui-
sición da competencia dixital. 

A educación plástica e visual contribúe á adquisi ción da competen-
cia no coñecemento e a interacción no mundo físico mediante a utilización
de procede mentos relacionados co método científico, como a observación,
a experimentación, o descubrimento e a reflexión e posterior análise. Así
mesmo introduce valores de sustentabilidade e reciclaxe en canto as boas
prácticas na utilización de materiais para a crea ción de obras. 

Esta área contribúe á adquisición da competencia matemática des-
envolvendo a linguaxe simbólica e profundando no coñecemento de aspec-
tos espaciais da realidade, mediante a xeometría e a representación obxec-
tiva das formas. 

A educación plástica e visual enriquece a capacida de comunicativa,
dado que, como toda forma de comu nicación, posúe uns procedementos
comúns que per miten facer uso duns recursos específicos para expre sar
ideas, sentimentos e emocións integrando a lingua xe plástica e visual con
outras imaxes. 

Obxectivos. 

1. Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación
de masas, a súa influencia no pensa mento social e actuar de modo crítico
ante as mensa xes visuais. 

2. Valorar a expresión plástica como medio de expre sión artística
de sociedades e culturas diferentes. Apreciala como un xeito de enten-
demento e concordia entre pobos, valorando as súas similitudes e
diferen zas. 
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3. Recoñecer, comprender e valorar as manifesta cións da cultura
galega, apreciando o patrimonio cul tural e contribuíndo á súa conserva-
ción e mellora. 

4. Sensibilizar o alumnado ante o goce artístico e acadar os recursos
suficientes para apreciar as dife rentes representacións artísticas. 

5. Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da
linguaxe plástica e visual. 

6. Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do
proceso creativo aplicado á representa ción de formas e espazos mediante
o emprego das pro porcións e da perspectiva. 

7. Expresarse con creatividade, utilizando as diver sas ferramentas e
técnicas plásticas e visuais, relacio nándoas con outras linguaxes e aplican-
do nas súas creacións as tecnoloxías da información e da comuni cación
mais axeitadas. 

8. Utilizar a linguaxe plástica para expresar emo cións e sentimentos,
vivencias e ideas, contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto
entre as persoas. 

9. Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre o
proceso de realización dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e
revisar e valo rar, ao final de cada fase, o estado do seu desenvolve mento. 

10. Aplicar as distintas técnicas de traballo coopera tivo fomentando
a responsabilidade e favorecendo o diálogo e a comunicación. 

11. Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo
os erros e valorando os acertos como parte do proceso de formación do
individuo. 

TRES PRIMEIROS CURSOS. 

CONTIDOS. 

Bloque 1. Observar e comprender. 

• Lectura de imaxes, recoñecendo os elementos visuais, conceptuais
e relacionais. 

• Recoñecemento das finalidades comunicativa, expresiva e estética
da comunicación visual. 
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• Exploración dos posibles significados dunha ima xe segundo o seu
contexto expresivo e referencial, e descrición dos seus elementos formais. 

• Interese pola observación sistemática. 

Bloque 2. Interpretar, expresar e crear. 

• Análise e realización de composicións utilizando os elementos
conceptuais propios da linguaxe visual como elementos de descrición e
expresión, tendo en conta conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 

• Experimentación e exploración dos elementos que estruturan as
formas e as imaxes (luz, forma, cor, tex tura, dimensión). 

• Descubrimento e representación subxectiva das formas (posición,
situación, ritmos, claroscuro, efectos visuais, imaxinación, fantasía). 

• Sensibilización ante as variacións visuais produci das polos cam-
bios lumínicos. 

• Experimentación e utilización de técnicas en fun ción das inten-
cións expresivas e descritivas. 

• Realización de apuntamentos, boquexos e esque mas en todo o
proceso de creación (desde a idea ini cial ata a elaboración de imaxes e for-
mas), facilitando o proceso de reflexión, autoavaliación e avaliación. 

• Produción colectiva de obras plásticas en distintos soportes. 

• Representación persoal de ideas, en base a uns obxectivos, utili-
zando a linguaxe visual e plástica e manifestando iniciativa, creatividade e
imaxinación. 

• Construción de formas tridimensionais en función dunha idea ou
obxectivo con diversidade de materiais. 

• Actitude responsable no desenvolvemento da obra propia ou
colectiva. 

Bloque 3. Contorno audiovisual e multimedia. 

• Identificación da linguaxe visual en prensa, publi cidade e televisión. 

• Análise e experimentación dos procesos, técnicas e procedemen-
tos propios dos medios de captura e manipulación de imaxes fixas, seriadas
e en move mento, para producir mensaxes audiovisuais. 
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• Experimentación e utilización das tecnoloxías da información e da
comunicación para a procura, tratamento e creación de imaxes plásticas. 

• Actitude crítica ante as necesidades de consumo creadas pola
publicidade e rexeitamento dos elemen tos desta que supoñan
discriminación social, de xéne ro ou racial. 

• Recoñecemento e valoración da presenza e influencia da imaxe no
noso tempo. 

Bloque 4. Dimensión social e cultural. 

• Análise de obras do patrimonio cultural propio detectando as
similitudes e as diferenzas respecto doutras sociedades e culturas. 

• Determinación dos valores plásticos e factores per soais e sociais
que destaquen nunha obra determinada e o seu autor, realizando esque-
mas e sínteses sobre algunhas obras para destacar os valores mais impor -
tantes. 

• Diferenciación de distintos estilos e tendencias das artes visuais,
determinando os factores plásticos, simbólicos, etc. que os definen e carac-
terizan. 

• Valoración, respecto e gozo do patrimonio histórico-artístico, da
obra allea e dos espazos de divulgación artística. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Recoñecer a linguaxe visual e plástica como un modo de comuni-
cación, tendo en conta as súas contri bucións no desenvolvemento das
capacidades percep tivas, expresivas e estéticas do individuo. 

Este criterio pretende avaliar se as alumnas e os alumnos son quen de
apreciar a importancia da comu nicación a través de linguaxes non verbais. 

2. Representar obxectos e ideas de forma bidimen sional ou tridi-
mensional tendo en conta elementos visuais establecidos previamente e
utilizando as bases dos sistemas proxectivos convencionais. 

Este criterio pretende avaliar a progresión dos coñe cementos xeo-
métricos e se o alumnado é capaz de tomar decisións especificando os
obxectivos e as difi cultades e propoñer e avaliar as consecuencias, elixin do
a mellor solución. 
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3. Identificar os elementos constitutivos esenciais de obxectos e/ou
aspectos da realidade (estrutura, varia cións de luz e cor, orientación espa-
cial e textura) e de relación entre eles. 

Con este criterio compróbase se o alumnado é capaz de identificar
as calidades que determinan o valor físi co, funcional e estético e de descri-
bir por medio de recursos plásticos as proporcións e as relacións de for ma,
cor, ritmo e textura, presentes na realidade para interpretala obxectiva ou
subxectivamente. 

4. Diferenciar e recoñecer os procesos, técnicas, estratexias e mate-
riais en imaxes do contorno audiovi sual e multimedia. 

Mediante este criterio preténdese comprobar se o alumnado é capaz
de utilizar e analizar os medios tec nolóxicos como instrumentos de
expresión visual mos trando unha actitude crítica fronte ás manifestacións
consumistas, insolidarias, sexistas e discriminatorias. 

5. Elaborar e participar, activamente, en proxectos de creación visual
cooperativos como, por exemplo, producións videográficas ou plásticas,
aplicando as estratexias propias e adecuadas da linguaxe plástica e visual. 

Este criterio permite avaliar se o alumnado manifes ta actitudes de
respecto, tolerancia, flexibilidade e interese dentro dun equipo de traballo,
así como se manexa axeitadamente os recursos, medios, ferramen tas e téc-
nicas que se empregan nos distintos procesos. 

6. Realizar creacións plásticas seguindo o proceso de creación, amo-
sando interese, iniciativa, creativida de e imaxinación. 

Mediante este criterio preténdese avaliar se o alum nado toma con-
ciencia das necesidades en función dos obxectivos e de valorar criticamen-
te a súa produción aceptando os propios erros como instrumento de
mellora. 

7. Elixir e manexar os materiais máis adecuados para elaborar un
produto visual e plástico en base a uns obxectivos prefixados e a autoava-
liación continua do proceso de realización. 

Compróbase con este criterio se o alumnado é capaz de utilizar
estratexias compositivas adecuadas, fai un bo uso das técnicas e diferenza
a orixe e as variacións dos elementos visuais para realizar as súas propias
creacións. 
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8. Diferenciar os estilos e as tendencias das artes visuais a través do
tempo e atendendo á diversidade cultural. 

Este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de valorar as
formas e as imaxes que propoñen as dis tintas expresións artísticas e o inte-
rese mostrado polo seu estudo, análise e interpretación. 

CUARTO CURSO. 

CONTIDOS. 

Bloque 1. Procesos comúns á creación artística. 

• Realización e seguimento do proceso de creación: bosquexo ou
esquema, guión ou proxecto, presenta ción final ou maqueta e avaliación
(reflexión, autoava liación e avaliación colectiva do proceso e do resulta do
final). 

• Selección e utilización das tecnoloxías da informa ción e da comu-
nicación nas producións propias. 

• Elaboración de proxectos plásticos de forma coo perativa. 

• Utilización da linguaxe plástica e visual para a representación per-
soal de ideas a partir de obxectivos. 

• Iniciativa, creatividade e autoexixencia no proce so de creación
artística e na superación das creacións propias. 

Bloque 2. Expresión plástica e visual. 

• Técnicas de expresión gráfico-plástica (debuxo artístico, pintura e
volume) e de gravado e reprografía. 

• Realización de experiencias de experimentación con materiais
diversos. 

• Interese pola busca e investigación sobre mate riais, soportes, téc-
nicas e ferramentas cuns fins con cretos. 

Bloque 3. Artes gráficas e deseño. 

• Valores funcionais e estéticos nas artes aplicadas. 

• Fundamentos do deseño e das súas técnicas gráfico-plásticas. 
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• Sintaxe das linguaxes visuais do deseño e da publicidade. 

• Lectura e valoración das imaxes do contorno do deseño e da publi-
cidade. 

Bloque 4. Imaxe e son. 

• Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas á imaxe fixa,
seriada e en movemento. 

• Recoñecemento e lectura de imaxes presentes en distintos soportes. 

• Sintaxe da linguaxe audiovisual. 

• Integración de produtos multimedia. 

• Valoración crítica da utilización dos medios audio visuais e das tec-
noloxías da información e da comuni cación como ferramentas para o
rexistro, tratamento, creación e difusión de produtos audiovisuais 

Bloque 5. Descrición obxectiva das formas. 

• Representación obxectiva da realidade nun sopor te bidimensional. 

• Contornos de aplicación dos sistemas de represen tación. 

• Normalización. 

• Recoñecemento e lectura de representacións bidi mensionais de
obras arquitectónicas e de obxectos e aparellos técnicos. 

Criterios de avaliación.1. Tomar decisións especifi cando os obxecti-
vos e as dificultades, propoñendo diversas opcións e avaliando cal é a
mellor opción. 

Este criterio pretende coñecer se as alumnas e os alumnos adquiren
habilidades para teren autonomía, creatividade e responsabilidade no tra-
ballo. 

2. Utilizar recursos informáticos e novas tecnoloxías no proceso de
elaboración da imaxe fotográfica, o deseño gráfico, o debuxo asistido por
ordenador e a edición videográfica. 

Este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de utilizar diver-
sidade de ferramentas da cultura actual relacionadas coas tecnoloxías da
información e da comunicación para realizar as súas propias crea cións. 
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3. Colaborar na realización de proxectos plásticos que requiren unha
organización de forma cooperativa. 

Mediante este criterio inténtase comprobar se o alumnado é capaz
de elaborar e participar, activamen te, en proxectos cooperativos aplicando
estratexias propias e adecuadas da linguaxe visual. 

4. Realizar obras plásticas experimentando e utili zando diversida-
de de técnicas de expresión gráfico-plásticas (debuxo, volume, pintura,
gravado...) 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado coñece dis-
tintos soportes e técnicas bidimensionais e tridimensionais. 

5. Utilizar a sintaxe propia das formas visuais do deseño e da publi-
cidade para realizar proxectos con cretos. 

Con este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de distin-
guir nun obxecto simple ben deseñado os seus valores funcionais estéticos
(proporción entre as partes, cor, textura, forma, etc.). 

6. Elaborar obras multimedia e producións videográ ficas utilizando
as técnicas adecuadas ao medio. 

Preténdese avaliar se o alumnado é capaz de recoñe cer e integrar os
procesos, as técnicas e os materiais utilizados no eido multimedia,
fotográfico, da anima ción, do son e videográfico, así como de utilizar as
súas linguaxes específicas. 

7. Describir obxectivamente as formas, aplicando sistemas de repre-
sentación e normalización. 

Avalíase a capacidade de representar a realidade tal como se ve
sobre un soporte bidimensional mediante operacións que non requiran
operacións complicadas no seu trazado. Terase en conta a corrección do
traza do xeométrico dos elementos utilizados, a súa adecua da relación
entre distancia e tamaño e a súa disposi ción no espazo. 

8. Recoñecer e ler imaxes, obras e obxectos dos con tornos visuais
(obras de arte,deseño, multimedia...) 

Preténdese coñecer se o alumnado é capaz de ter actitudes críticas
e de aprecio e respecto cara as mani festacións plásticas e visuais do seu
contorno. 
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