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1. OBXECTIVOS

Obxectivos da área
O ensino da Educación plástica e visual nesta etapa terá como finalidade o desenvolvemento das 
seguintes capacidades:
.Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica as imaxes do ámbito natural e cultural, 
sendo sensible ás súas calidades plásticas, estéticas e funcionais.
. Apreciar os valores culturais e estéticos, identificando, interpretando e valorando os seus contidos; 
entendelos como parte da diversidade cultural, contribuíndo ao seu respecto, conservación e mellora.
. Comprender as relacións da linguaxe plástica e visual con outras linguaxes e elixir a fórmula 
expresiva máis axeitada en función das necesidades de comunicación.
. Expresarse con creatividade, mediante as ferramentas da linguaxe plástica e visual e saber 
relacionalas con outros ámbitos de coñecemento.
. Utilizar a linguaxe plástica para representar emocións e sentimentos, vivencias e ideas, contribuíndo
á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas.
. Utilizar as diversas técnicas plásticas e visuais e as Tecnoloxías da Información e a comunicación 
para aplicalas nas propias creacións.                                                                                                       
.Representar corpos e espazos simples mediante o uso da perspectiva, as proporcións e                    
a representación das calidades das superficies e o detalle de xeito que sexan eficaces para a 
comunicación.                                                                                                                                           
.Planificar e reflexionar, de forma individual e grupal, sobre o proceso de realización dun obxecto 
partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, ao final de cada fase, o estado da súa 
consecución.

. Relacionarse con outras persoas participando en atividades de grupo con flexibilidade e 
responsabilidade, favorecendo o diálogo, a colaboración e a comunicación.

 
Obxectivos específicos en 1º eso
. Comprender os elementos básicos que interveñen no proceso de comunicación visual: Emisor, 
receptor, mensaxe, campo artístico.
. Coñecer, identificar e utilizar os elementos visuais básicos para expresarse: punto, liña, plano, cor e 
textura.
. Aplicar os fundamentos do debuxo técnico no trazado de formas planas sinxelas: Coñecer a 
escuadra e cartabón e empregalos no trazado de paralelas, perpendiculares e construción de 
ángulos; saber manexar o compás; saber dividir segmentos e ángulos; saber trazar polígonos de ata 
8 lados, triángulos e cuadriláteros.
. Ampliar os coñecementos e o vocabulario relativos aos instrumentos e trazados técnicos, e a 
técnicas plásticas de cor e texturas, controlando algúns conceptos clave propostos na materia
. Relacionar os coñecementos aprendidos con contidos doutras áreas.
. Coñecer diferentes técnicas e soportes plásticos e experimentar coa súa aplicación práctica.

Obxectivos específicos en 3º eso
. Valorar e interpretar as diferentes linguaxes visuais que se producen actualmente, adoptando unha 
actitude analítica e con capacidade crítica ante eles.
. Saber manexar o punto, a liña, o plano, a cor e a textura (conceptos que definen a forma) co fin de 
expresarse con liberdade, en dous ou en tres dimensións.
. Apreciar as posibilidades expresivas que ofrece a utilización consciente da cor.
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. Valorar o estudo da natureza e as súas leis como fonte de coñecemento plástico.

. Proxectar e organizar un proceso creativo, individualmente ou en grupo, analizando cada unha das 
fases e materiais necesarios da realización e avaliando o resultado final.
. Recoñecer construcións xeométricas no ámbito e analizar o seu trazado cos coñecementos 
necesarios para reproducilos.
. Utilizar correctamente os sistemas de representación (Sistema Diédrico, Perspectiva. Isométrica, 
Perspectiva Cónica) para describir formas tridimensionais.

. Manexar os conceptos básicos de xeometría propostos no curso de 1ºEso.

. Coñecer diferentes técnicas e soportes plásticos e experimentar coa súa aplicación práctica.

. Coñecer e aplicar coñecementos elementais acerca de planos e puntos de vista , en fotografía e 
cine.

Obxectivos específicos en 4º eso
. Saber manexar o punto, a liña, o plano, a cor e a textura (conceptos que definen a forma) co fin de 
expresarse con liberdade, en dous ou en tres dimensións.
. Desenvolver técnicas elementais de encaixe.

. Comprender e conectar os conceptos de canon, proporción e escala.

. Tomar contacto cos distintos estilos artísticos ao longo da historia.

. Afondar a través da creación artística e a investigación no coñecemento da arte do noso século e de
grandes figuras históricas.
. Comprender a importancia da idea de "proxecto", tanto no traballo de grupo como individual.
. Afondar en criterios de composición, e na Teoría da Percepción Visual.
. Aplicar os contidos de xeometría plana aprendidos en cursos anteriores

. Manexar os conceptos básicos de xeometría, plana e descriptiva, propostos nos cursos anteriores.

. Coñecer diferentes técnicas e soportes plásticos e experimentar coa súa aplicación práctica.

. Coñecer e aplicar coñecementos elementais acerca de planos e puntos de vista, en fotografía e 
cine.
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2. CONTIDOS CONCEPTUAIS / CADRO RESUMO

Contidos e temporalización: 1ºEso 

.Primeira avaliación: Unidades 1, 2, 3  (total: 26 sesions)                                                      

U.1: A comunicación visual- 7 sesions                                                                                                         

U.2: Elementos visuais na arte: punto, liña, plano- 2 sesions                                                                         

U.3: Trazados xeométricos básicos- 11 sesions

Resérvanse:

3 sesións para: probas teorico-prácticas (inclúe a proba inicial de nivel)

3 sesions para: primeros días (lista de material; explicación do funcionamento da materia) e flexibilización

.Segunda avaliación: Unidades 4,5  (total: 21 sesions)                                                                                            

U.4: A cor- 6 sesions                                                                                                                                         

U.5: A textura- 13 sesions

Resérvanse 2 sesións para: probas teorico-prácticas e flexibilización

.Terceira avaliación  (total: 18 sesions)

U.6: Polígonos- 16 sesions

Resérvanse 2 sesións para: probas teorico-práctica e flexibilización

Contidos: Terceiro da Eso

.Primeira avaliación: Unidades 1, 2  (total: 26 sesions)                                                                                                                             

U1. Sistemas de representación- 17 sesions                                                                                                           

U2. Curvas técnicas- 6 sesions

Resérvanse: 3 sesións para: probas teorico-prácticas (inclúe a proba inicial de nivel), e 3 sesions para: primeros días (lista

de material; explicación do funcionamento da materia) e flexibilización

.Segunda  avaliación: Unidad 3, 4   (total: 21 sesions)                                                                                                                             

                U3. Teoría de la percepción visual- 4 sesions                                                                                                                    

U4. Fotografía e cine- 15 sesions

Resérvanse 2 sesións para probas teorico-prácticas e flexibilización

.Terceira avaliación: Unidades 5,6   (total: 18 sesions)                                                                                                

U.5: A representación da realidade. Debuxo e Pintura do natural- 8 sesiones

U.6: O Diseño- 8 sesiones

Resérvanse 2 sesións para: probas teorico-prácticas e flexibilización

Cuarto da Eso: 4º Eso

Os contidos de 4º Eso desenvólvense en 7 unidades didáticas:

.Primeira avaliación  (total: 40 sesions)                                                                                                                                                     

                U1. Geometría plana. Repaso -1 sesión

U2. Sistemas de representación (nivel 2) - 20 sesiones

U3. Tanxencias e enlaces ( Nivel 2) - 16 sesiones

Resérvanse 3 sesions para:

- primeros días (para organizar e colgar traballos do curso anterior) e flexibilización

- probas teorico-prácticas (inclúe a proba inicial de nivel)

.Segunda avaliación  (total: 30 sesions)

U4. Debuxo do natural (nivel 2) – 29 sesions

Resérvanse 1 sesións para flexibilización
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.Terceira avaliación  (total: 26 sesions)

U5. Leis da composición

U6. A cor e as emocions                                                                                                                                        

U7. O deseño

As unidades 5-6-7 impartiranse nun proxecto único: A Bauhaus, que ocupará as 26 sesiones

Resérvanse 1 sesións para flexibilización

3.  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A MATERIA

 1ºEso

Bloque 1. Expresión plástica.

- Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano.

- Analiza y crea ritmos lineais.

- Experimenta co valor expresivo da liña e o punto, indagando nas técnicas creativas.

- Realiza composicións que transmiten emocións básicas.

- Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e graficamente, o esquema compositivo básico
de obras de arte e obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.

- Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e as 
cores complementarias.

- Transcribe texturas mediante as técnicas de frottage.

- *Utiliza o lapis de grafito e de cor, en superficies homoxéneas ou degradadas.

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

- *Crea co papel, recortado formas.

- *Aproveita materiais reciclados.

- *Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto estado.

Nota: Os criterios mínimos deste apartado se repiten en 3ºESO, no mesmo bloque.

Bloque 2. Comunicación audiovisual

- Diferencia imaxes figurativas de abstractas.

- Recoñece graos de iconicidade, y crea imaxes con distintos graos de iconicidade.

- Distingue e deseña símbolos de iconas.

- Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e 
onomatopeas.

- Expresa mensaxes diferentes cas expresions faciais de personaxes

- Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación visual.

- Distingue as funcións en mensaxes visuais e audiovisuais.

Bloque 3. Debuxo técnico

-Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que se 
forma.
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- Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos 
definidos.

- Constrúe unha circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando o compás.

- Divide a circunferencia en seis partes iguais, e debuxa o hexágono regular e o triángulo 
equilátero que se posibilita.

- Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón.

- Sabe construir ángulos de determinados valores, utilizando escuadra e cartabón.

-Sabe trazar paralelas a 30, 45 e 60 grados de inclinación, así como paralelas verticais e 
horizontais.

- Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e compás.

- Constrúe a bisectriz dun ángulo, cunha apertura determinada.

- Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, utilizando o compás.

- Traza a mediatriz dun segmento, con una posición determinada.

- Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales.

- Escala un polígono aplicando o Teorema de Thales.

- Divide un segmento co Teorema de Thales

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

- Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos.

- Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os seus
tres lados, utilizando correctamente as ferramentas.

- Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro de calquera triángulo, construíndo 
previamente as medianas, as bisectrices ou as mediatrices correspondentes.

- Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto.

- Clasifica correctamente calquera cuadrilátero.

- Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal.

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

- Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia.

Nota: Todolos criterios mínimos do bloque 3/ 1ºESO (Debuxo técnico) dependerán do uso correcto
e riguroso do instrumental de precisión.

3ºEso

Bloque 1. Expresión plástica

- Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas por escrito, 
axustándose aos obxectivos finais.

- Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de deseño gráfico, deseños de produto, 
moda e as súas múltiples aplicacións.

- Reflexiona e avalía, o proceso creativo.

- Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando bosquexos, 
apuntamentos.
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- Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas sinxelas.

- Realiza composicións abstractas.

- Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas.

Nota: Resto dos criterios mínimos deste apartado, os mesmos que para 1ºESO, marcados con *, 
neste mesmo bloque.

Bloque 2. Comunicación audiovisual

- Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica aplicando coñecementos dos 
procesos perceptivos.

- Identifica, clasifica, e deseña ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt.

- Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos.

- Distingue significante e significado nun signo visual.

- Realiza a lectura obxectiva e subxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e describindo os
seus elementos.

- Identifica Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de vista nunha fotografía.

- Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcións utilizando diferentes 
linguaxes e códigos, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, storyboard, 
realización, etc.), e valora de xeito crítico os resultados.

- Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais e 
deseña unha mensaxe publicitaria.

- Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, situándoa no seu contexto e analizando a 
narrativa cinematográfica en relación coa mensaxe.

Bloque 3. Debuxo técnico

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

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

- Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado.

- Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, os casos de tanxencia entre
circunferencias e rectas, máis sinxelos

- Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os diámetros coñecidos.

- Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e cinco centros.

- Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos.

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

- Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e cilindros simples, aplicando correctamente 
coeficientes de redución sinxelos.

- Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos.

Nota: Todolos criterios mínimos do bloque 3/ 1ºESO (Debuxo técnico) dependerán do uso correcto
e riguroso do instrumental de precisión.
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4ºEso

Bloque 1. Expresión plástica

- Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e 
visual.

- Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos.

- Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha imaxe.

- Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor.

- Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos artísticos.

- Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos.

- Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto estado.

- Entende o proceso de creación artística de proxectos persoais e de grupo.

- Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o proceso de creación dunha obra artística.

Bloque 2. Debuxo técnico

- Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo.

- Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos utilizando con precisión os 
materiais de debuxo técnico.

- Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces.

- Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas planas e aplícao á 
creación de deseños persoais.

- Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais.

- Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras tridimensionais sinxelas.

- Debuxa perspectivas de formas tridimensionais sinxelas, en Cabaleira e Isométrica

- Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado.

- Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a creación de deseños xeométricos
sinxelos.

Bloque 3. Fundamentos do deseño

- Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual.

- Identifica e clasifica obxectos en función da familia ou a rama do deseño.

- Realiza distintos tipos de deseño e composicións modulares utilizando as formas xeométricas 
básicas, estudando a organización do plano e do espazo.

- Coñece e planifica as fases de realización da imaxe corporativa dunha empresa.

- Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos.

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia

- Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, valorando os seus 
factores expresivos.

- Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia dunha película.
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- Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os planos, as angulacións e os 
movementos de cámara.

- Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos.

- Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades.

- Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos da linguaxe gráfico-plástica.

- Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o coñecemento dos elementos que 
os compoñen.

4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

CADRO RESUMO DO PUNTO 8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1ºeso. Criterios de cualificación: 1ª, 2ª, 3ª avaliación, e final ordinaria

Traballos prácticos (1º Eso)                                                                                                                                                               

Probas teóricas (1º Eso)

Penalizacions por falta de deberes e faltas de material (1º Eso)

Baremo en cada avaliación (1º Eso)

3º e 4º eso.  Criterios de cualificación: 1ª, 2ª, 3ª avaliación, e final ordinaria

Traballos prácticos (3º e 4º Eso)

Probas teóricas (3º e 4º Eso)

Penalizacions por falta de deberes e faltas de material (3º e 4º Eso)  

Baremo en cada avaliación (3º e 4º Eso)

1º, 3º e 4º ESO.  Avaliación final extraordinaria

Proba teórica e traballos (1º, 3º e 4º Eso)

Baremo na Avaliación Final Extraordinaria (1º, 3º e 4º Eso)

1ºeso. Criterios de cualificación: 1ª, 2ª, 3ª avaliación, e final

Traballos prácticos (1º Eso)

Para cualificar os traballos prácticos, teráse en conta todo o proceso de realización destes últimos.

As entregas de tarefas tendrán fechas establecidas. As tarefas entregadas fora de plazo tendrán 
unha penalización do 50% sobre a súa nota.          

Os alumno/as tendrán a posibilidade de: a) repetir ou correxir traballos (estiveran ou non superados) 
unha vez devoltos coa súa nota correspondente, b) facer traballos que nunca foron entregados. Ditos
traballos poderán ser entregados (sin obrigatoriedade) o día do exame do mesmo trimestre.

Na segunda e terceira avaliación, o día do examen, poderán ser entregados, ademáis dos traballos 
propios da avaliación nos que se quixese mellorar o resultado, tamén os traballos de trimestres 
anteriores, de maneira que a súas novas notas (sin a penalización do 50% esta vez, xa que se trata 
da recuperación de éstos, fora do seu trimestre correspondente) pasarán a configurar a nota 
rectificada da avaliación á que pertenceron, de cara a media final do curso.      
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Probas teóricas (1º Eso):

Haberá un exame por trimestre.

Excepcionalmente, o alumno poderá repetir o exame unha segunda vez no mesmo trimestre; dada a 
falta de familiaridade cas probas de plástica, o departamento ofrece dita posibilidade para que o 
alumnado non se sinta desmotivado. Por tanto: o primeiro trimestre ten: examen 1, e examen 2.

Os alumnos/as só poderán presentarse ao exame 2 si: a) a nota do exame 1 non alcance o mínimo 
de 4 sobre 10  b) a media ponderada do examen 1 coa nota media dos traballos do trimestre non 
alcanza o 5 sobre 10

Se o alumno/a aproba no exame 2, tendrá unha penalización na nota do 10%, dado que conta cunha 
semana máis para prepararse, non sendo estritamente unha recuperación, senón unha posibilidade 
de melloría de resultados que parte da boa vontade do departamento. Considerar o examen 2 como 
“un extra” débese a que, en realidade, o aprobado de calquera exame do curso serve para recuperar 
todos os examenes suspensos anteriormente, dado o carácter "progresivo" mencionado 
anteriormente. Un único exame por trimestre sería en realidade máis que suficente.

Sempre se manterá como nota definitiva a nota do exame 2, sexa ou non inferior á primeira.

Sea cal sea o examen realizado durante o curso, nunca poderá facer media ponderada cos traballos 
si a nota non alcanza o 4 sobre 10. 

Non obter un mínimo de 4 sobre 10 nun exame (sea cal sexa) supón o suspenso no trimestre, cunha 
nota non superior a 4 sobre 10 na avaliación, sexa cal sexa a nota dos traballos.

Penalizacions por falta de deberes e faltas de material (1º Eso):

Unha vez calculada a nota media do trimestre (ver cadro presentado a continuación, na parte de 
“baremo”), deberán aplicarse as seguintes modificacións:

*

- Quitar á media obtida: a) o correspondente á suma de todas as " faltas de deberes " b) o 
correspondente á suma de todas a  " faltas de material ".

Nota: tanto en a) como en b), pódese restar desde 0´15 a 0´5, dependendo do nivel de gravedade

- Sumar 0´30, se o alumno/a non tivo ningunha irregularidade en todo o trimestre.

Baremo en cada Avaliación (1º Eso):

1ª, 2ª, 3ª AVALIACIÓN (1º ESO):

LÁMINAS E TRABALLOS PRÁCTICOS= 60%
EXAME= 40% (debe alcanzar o 4 sobre 10 para facer media)

Lémbrase que dita media verase modificada tendo en conta o estipulado no apartado sobre
"modificacións por boa ou mala actitude"(*).
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Considérase como nota mínima para superar a materia de cada trimestre o 5 sobre 10

Existirá a opción de redondeo a partir do 4´6 sobre 10, ata o 5 sobre 10, para alumnos con 
boa actitude ante a materia. 

AVALIACIÓN  FINAL ORDINARIA (1º ESO):

-Para obter a cualificación final ordinaria, farase a MEDIA PONDERADA  das cualificacións 
obtidas en cada trimestre (unha vez  esgotadas as opcións de recuperación), 

tendo en conta  dúas cousas:

a) As porcetaxes por trimestre serán:
TRIMESTRE 1:   30 %
TRIMESTRE 2:   30 %
TRIMESTRE 3:   40 %

b) As cualificacions mínimas para poder facer a media serán:
TRIMESTRE 1:    4 sobre 10
TRIMESTRE 2:    4 sobre 10
TRIMESTRE 3:    5 sobre 10

-Non alcanzar o 5 sobre 10 na avaliación final supón que o alumno/a deberá presentarse 
ás probas extraordinarias.

3º e 4º eso. Criterios de cualificación: 1ª, 2ª, 3ª Avaliación, e Final Ordinaria

Traballos prácticos (3º e 4º Eso):

Para cualificar os traballos prácticos, teráse en conta todo o proceso de realización destes últimos.

En cada avaliación, a nota media será a de todos os traballos realizados ata ese momento dende o 

principio da avaliación (tendo en conta que a porcentaxe por cada un deles será variable), máis a 

nota dos controis (de porcentaxe tamén variable).

Farase a distinción entre:

Traballo de aula: non haberá posibilidades de repetir o traballo de aula nun mesmo trimestre (“sí” no 

caso de ter que recuperar a materia do trimestre, en posteriores trimestres)
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Traballo realizado fora da aula: o alumno terá a posibilidade de repetir ou correxir o traballo realizado 

fora da aula, unha vez devolto coa súa nota correspondente, dentro do mesmo trimestre.  Tamén 

haberá unha fecha para recoyer ditos traballos repetidos.

Os traballos entregados fóra de prazo terán unha penalización do 50% da súa nota, dentro dun 

mesmo trimestre.                                                                                                                                      

Os traballos non realizados ou suspensos nunha mesma avaliación poderán ser entregados despois, 

noutra avaliación, con fechas pactadas.  

Probas teóricas (3º e 4º Eso):

En 3º e 4º da iso, só haberá un exame teórico en todo o curso, localizado no primeiro trimestre, coa 
súa correspondente recuperación (tamén no mesmo trimestre). 

De non superalo, o alumno/a terá outras duas recuperacions para dita parte: unha nas probas finais e
outra nas probas extraordinarias.

Dita proba poderá ser anulada en 4ºESO, e iso dependerá da actitude do alumnado ante a materia.

Penalizacions por falta de deberes e faltas de material (3º e 4º Eso):    

Unha vez calculada a nota media do trimestre (ver cadro presentado a continuación, na parte de 

“baremo”), deberán aplicarse as seguintes modificacións:

*

- Quitar á media obtida: a) o correspondente á suma de todas as " faltas de deberes " 

                                      b) o correspondente á suma de todas a  " faltas de material".

Nota: tanto en a) como en b), pódese restar desde 0´15 a 0´5, dependendo do nivel de gravedade

- Sumar 0´30, se o alumno/a non tivo ningunha irregularidade en todo o trimestre.

Baremo en cada Avaliación (3º e 4º Eso):

1ª, 2ª, 3ª AVALIACIÓN (3º e 4º ESO)

1ª AVALIACIÓN:

Farase a MEDIA PONDERADA das cualificacións obtidas no trimestre, tendo en conta:

LÁMINAS E TRABALLOS PRÁCTICOS= 50 %

EXAME= 50 %

2ª e 3ª AVALIACIÓN:
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Farase a MEDIA PONDERADA das cualificacións obtidas en: TRABALLOS e CONTROIS,
cada un deles cunha proporción variable

Lémbrase que dita media verase modificada tendo en conta o apartado de

penalizaciones  por falta de deberes e faltas de material (*)   

AVALIACIÓN  FINAL ORDINARIA (3º e 4º ESO)

Farase a MEDIA ARITMÉTICA  das cualificacións 
obtidas en cada trimestre (unha vez  esgotadas as opcións de recuperación), 

tendo en conta  que as 3 avaliacions deben alcanzar o 5 sobre 10

De non cumprirse o anterior, o alumno deberá presentarse as probas extraordinarias

1º, 3º e 4º ESO.  Avaliación Final Extraordinaria

Proba teórica e traballos (1º, 3º e 4º Eso):

Cada alumno, sexa do curso que sexa, terá que superar só aquilo que non aprobase no seu 

momento. Despois, farase unha nova media das avaliacions.

Contémplase, pues, a posibilidade de ter que facer, según sexa a situación concreta de cada alumno:

Exames, e (o) Controis, e (o)Traballos

Baremo na Avaliación Final Extraordinaria (1º, 3º e 4º Eso):

-Para obter a cualificación final das probas extraordinarias, 
farase a MEDIA PONDERADA  das cualificacións obtidas en cada trimestre, 

engadindo as melloras do alumno nas probas de setembro 
ao que xa tiña superado durante o curso, 

tendo en conta diferentes baremos según sexa o curso:

1ºESO:
a)  As porcetaxes por trimestre na media serán:

TRIMESTRE 1:   30 %
TRIMESTRE 2:   30 %
TRIMESTRE 3:   40 %

b)  As cualificacions mínimas para poder facer dita media serán:
TRIMESTRE 1:    4 sobre 10
TRIMESTRE 2:    4 sobre 10
TRIMESTRE 3:    5 sobre 10
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3º e 4º ESO:
a) Farase unha media aritmética

b) As cualificacions mínimas para poder facer dita media será de 5 sobre 10
en cada trimestre

-Non alcanzar o 5 sobre 10 na avaliación extraordinaria supón que o alumno/a 
terá a materia de plástica pendente para o curso seguinte

Asdo

Rafaela Gómez-Casero Herrera

Xefa de Departamento
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