
1ª Sesión | 16 - Nov (17:30 - 20:30)  
 
1º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e actividades didácticas para 
Educación Plástica)  
 

 
1. PRESENTACIÓN, METODOLOXÍA, CONTIDOS E REVISIÓN DAS       

ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESENVOLVER AO LONGO DO CURSO          
(10 mins) 

 
 

2. REALIZACIÓN DUN  “CUBO CON ALAS” (20 mins) 
-  Libros papiroflexia e manualidades con materiais de papelería  
- Construcción do “CUBO CON ALAS” paso a paso e todos xuntos (papel  
couché) 
- Diferenciación de términos, (val/montaña - pliegue pez - vértice).Nos libros           
de papiroflexia cada plegado ten un código  
- Papel charol (o mellor para este tipo de traballos) 

 
 
Fotografías da realización: 

 
 

http://www.vhplab.net/spip.php?article278
http://www.vhplab.net/spip.php?article278


 
 
 

 
 
 



3. DIDÁCTICA 1º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e actividades            
para Educación Plástica) (3 horas) 
 

Hay que ter en conta que os alumnos de 1º E.S.O están en período de               
transición de nenos a rapaces. Estes teñen poucas habilidades manuais. Por           
iso o mellor é traballar metodicamente.  
 

➔ Temos que intentar escapar das fichas. 
➔ Hai que ter en conta as etapas de desenvolvemento dos rapaces. Os            

rapaces de 1º E.S.O carecen de visión espacial, polo xeral. 
➔ Hai que desenvolver a psicomotricidade. 
➔ É útil traballar con proxectos: Cambiar o motor de aprendizaxe para crear            

interés no alumnado, descubrir aprendendo, deixando actividades feitas pola         
aula. 

➔ A plástica e moi transversal, non temos porque seguir o libro. 
➔ Proxectos con sentido. 
➔ Rumbo, as clases teñen que ter un rumbo, e os traballos teñen que ser              

flexibles. 
➔ O profesor é o encargado de xerar unha dinámica enriquecedora e un bó 

ambiente de traballo na aula. É moi importante ser creativo na resolución de 

problemas. 

➔ Para unha mellor organización das horas de traballo convén alternar 

actividades que nos requiren máis atención nun grupo específico con outras 

mais sinxelas e que non precisen moita preparación noutros grupos. 

➔ Hai que ter claros os obxetivos das actividades (porque se fai, para que se 

fai, en que momento se fai e sobretodo, averiguar porque unha actividade 

non funciona, e no caso de que funcione, repetila). 

 
 
 

3.1 ORGANIZACIÓN DA AULA, DOS MATERIAIS E DOS RECURSOS DA         
AULA 
(Visualización diapositivas de referencia). En canto ao: 
 
        RECURSOS: 

Aula (Depende do centro e do presupuesto do Departamento) 

Diferentes zonas delimitadas de traballo: 

● Torculo 



● Mesas 

● Papel continuo 

● Zona de secado 

● 2 armarios (un de libre acceso e outro con chave) 

● Facer un bote co alumnado 

● Organizarse co presupuesto 

 

MATERIAL:  

a) Libro didáctico de Educación plástica 

 

b) Individual: se require blog de debuxo (A3) e un lápiz blando e outro              

duro. E unha carperta onde se colocarán todolos traballos ordeados e           

limpos para a súa posterior avaliación. 

 

c) Colectivo: Material de aula para diferentes tipo de actividades 

Recomendacións:  

● Ordenalo material en tuppers ou caixas 

● Comprar material de calidadade en cantidades industriais e        

dividilo en botes pequenos para a súa utilización na aula 

● Ordenala aula segundo zonas (secado, pileta, mesas de        

debuxo…) 

● É moi importante facer responsables aos alumnos do coidado         

e uso adecuado dos materiais da aula 

● Apoderase do espazo para facer a aula nosa. 

 

c) De consulta: fotocopias, biblografía… (é interesante que o material o           

teñan na aula para cando o necesiten e incluso se queren o poidan levar              

para a casa mellor que entregar unha fotocopia a cada un e que remate              

no lixo ao final do día. ) 

 

d) Referentes: Sempre é mellor ter certas referencias para a realización           

das actividades. 



3.2 ACTIVIDADES  

● PAPIROFLEXIA: Pódese traballar de distintos modos e en distintos lugares.          

Poliedros regulares e estructuras poliédricas con con pezas en forma de           

poligonos regulares entrelazadas (uso de plantillas en arraglás).  

 

Visualización de outros traballos realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 



● DEBUXO TÉCNICO / XEOMETRÍA: Adquirir gusto e precision do trazado,          

colocación das reglas. Collages ou mosaicos (atopar un contexto donde teña           

sentido a repetición de formas), construcción de reglas de cartón. É unha             

excusa para facer que o/a alumno/a non memorice pasos e trazados senon            

que se convirta nunha dinámica autoavaliable á par que de aprendizaxe, é            

dicir, unha maneira de buscar un contexto no que teña sentido repetir as             

figuras básicas (xeometría plana). Non quita que tamán se poida facer           

algunha ficha de figuras xeométricas. Unha ferramente moi útil para          

comprender todos estes contidos é a xeometría dinámica mediante         

programas do estilo de geogebra. Os trazados non se memorizan, o           

importante é entender como se constrúe. 

 

Visualización de outros traballos realizados: 

 

 

 



 

 

 

 

 



● GRABADO: collagraph (técnica aditiva na que a matriz se elabora mediante           

o pegado de distintos materiais como madeira ou papel nunha base de            

cartón) ou hayter (estampado con varias cores nunha soa pegada). É           

importante marcarlles unhas pautas mínimas aos rapaces e despois darlles          

liberdade na realiación do exercicio. Para protexer al planchas podemos          

usar: 

- Cola blanca 

- Goma laca  

 

 

 



● DEBUXO ARTÍSTICO: O obxetivo é que aprendan a bosquexar e que           

aprendan a usar a lapìz de varias maneiras.Debuxo de compañeiros en           

distintas poses, con escorzo, etc (resolución de problemas, non corrección),          

debuxos animados (preston blair, a partir de figuras xeométricas simples). 

 

Visualización de traballos realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



● MANCHAS ENCONTRADAS: a partir dunha mancha no papel, realizar un          

debuxo que lle suxira o que teñen ante os seus ollos. 

 

Visualización de traballos realiados: 

 

 
 

 

 

 

 

 

● OUTRAS ACTIVIDADES: Visualización doutros traballos realizados ao       

longo do curso. 

 



3.4       AVALIACIÓN 

 Para os alumnos de 1º da E.S.O, a nota non é importante. Por iso o mellor método 

de avaliación é unha carpeta con todos os traballos. Si están todolos traballos 

finalizados, xa terán un 5, logo depende da organización, da limpeza, da falta e 

calidade do traballo, etc, isto será un plus que irá sumando enriba do 5. Para 

avaliar tamén temos que ter en conta a situación do alumno. Si algún alumno non 

ten carpeta, pode ser por moitos motivos, o importante é que non se sinta 

discriminado por iso e axudalo a sentirse realizado, por exemplo, creando unha 

carpeta propoia e persoalizada xunto con el. 

Tamén podemos usar actividades de autoavaliación ( Por exemplo en xeometría: si 

a figura está ben feita, o propio obxeto xa estaría autoavaliandose) 

 

 

 
 


