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DEPARTAMENTO DE DEBUXO 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES E CRITERIOS PARA PROMOCIONAR DE CURSO, NAS 

MATERIAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E ADUDIOVISUAL DA 

ESO E NO DEBUXO TÉCNICO DO BACHARELATO.  

CRITERIOS PARA A ACREDITACIÓN DOS COÑECEMENTOS PREVIOS NO 

BACHARELATO. 
 
 

1.- AVALIACIÓN CONTINUA. 

Periodicidade coa que se farán probas escritas e gráficas: Nos cursos de 1º, 3º e 4º da ESO na materia de 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual, se realizarán cada unidade didáctica ou como máximo e 

excepcionalmente cada dúas unidades didácticas, e sempre dúas mínimo por avaliación. Normalmente se 

confeccionara en cada proba, dúas partes, unha teórica de unhas 10 ou 20 preguntas curtas, para avaliar contidos 

e actitudes e outra práctica duns 3, 4 ou 5 exercicios para avaliar as destrezas e capacidades, todas elas 

relacionadas coas competencias clave e cos estándares de aprendizaxe. Algunhas veces tamén se poderán facer 

probas únicas que engloben preguntas teóricas e prácticas, asi como de análise de imaxes. Nos cursos de 1º e 2º 

de Bacharelato na materia de Debuxo Técnico, se realizarán como mínimo un exame ao final de cada avaliación, 

inda que o normal será partir a materia en dúas partes e realizar dous exames por avaliación. As probas poderán 

contar con preguntas teórico-prácticas e meramente prácticas. 

Como se cualifican as probas, traballos individuais e colectivos e observación do traballo na aula: Feita a 

correspondente avaliación ao alumnado das materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, nos cursos 1º, 

3º e 4º da E.S.O.; seguindo os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución 

para eles,  marcados para os distintos contidos e relacionados cos correspondentes obxectivos e competencias 

clave a acadar, para cada curso, e traducida esta avaliación  a unha puntuación numérica, correspondente aos 

distintos instrumentos utilizados: traballos (individuais ou de grupo), exercicios, láminas e probas tanto teóricas 

como prácticas,  procederase á obtención da nota de cada unidade didáctica do curso, aplicando o seguinte 

proceso que previamente expoñerase e explicarase ao  alumnado ao principio de cada avaliación e que consistirá 

con carácter xeral (salvo que puntualmente e xustificadamente se varíe algunha porcentaxe) no seguinte: 

▪ Un 60% da cualificación corresponderá aos traballos (individuais e colectivos), exercicios prácticos e 

láminas  feitos e entregados durante o período de desenvolvemento da unidade  didáctica correspondente. 

Aplicándolle esta porcentaxe á media aritmética de todas as súas notas.   

▪ Un 20% da cualificación corresponderá á proba teórica  de coñecementos conceptuais e actitudinais. 

▪ Un 20% da cualificación corresponderá á proba práctica de valoración dos procedementos, destrezas e 

capacidades.  

▪ Os aspectos relativos á participación, traballo e actitude en clase do alumnado, asi como a presentación dos 

traballos (individuais ou en grupo), exercicios e láminas dentro das datas límite marcadas, serán 

considerados un mínimo imprescindible para aprobar a unidade didáctica, e polo tanto non terán unha 

porcentaxe dentro da cualificación da mesma; aínda que serán como o seu nome indica, imprescindibles 

para poder aprobar a unidade didáctica.  

Feita tamén a correspondente avaliación ao alumnado de 1º e 2º de Bacharelato nas materias de Debuxo 

Técnico, seguindo os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución para eles,  

marcados para os distintos contidos e relacionados cos correspondentes obxectivos e competencias clave a 

acadar, para cada curso, e traducida esta avaliación  a unha puntuación numérica, correspondente aos distintos 

instrumentos utilizados: traballos (individuais ou de grupo), exercicios, láminas e probas tanto teóricas como 

prácticas,  procederase á obtención da nota de cada bloque de temas en que se divida cada avaliación do curso, 

aplicando o seguinte proceso que previamente expoñerase e explicarase ao  alumnado ao principio de cada 

avaliación e que consistirá con carácter xeral (salvo que puntualmente e xustificadamente se varíe algunha 

porcentaxe) no seguinte: 
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▪ Un 30% da cualificación corresponderá aos traballos (individuais e colectivos), exercicios prácticos e 

láminas  feitos e entregados durante o período de desenvolvemento do bloque de temas en que se divida a 

avaliación correspondente. Aplicándolle esta porcentaxe á media aritmética de todas as súas notas.   

▪ Un 70% da cualificación corresponderá á proba ou exame do bloque de temas en que se divida a avaliación, 

e cando se fagan no mesmo exame  dúas partes: unha teórica  de coñecementos conceptuais e actitudinais, 

e outra proba práctica de valoración de contidos, procedementos, destrezas e capacidades, se valorará nun 

30% a parte teórica en un 40% a parte práctica.  

▪ Os aspectos relativos á participación, traballo e actitude en clase do alumnado, así como a presentación dos 

traballos (individuais ou en grupo), exercicios e láminas dentro das datas límite marcadas, serán 

considerados un mínimo imprescindible para aprobar o bloque de temas correspondente, e polo tanto non 

terán unha porcentaxe dentro da cualificación do mesmo; aínda que serán como o seu nome indica, 

imprescindibles para poder aprobar o bloque de temas en cuestión.  

   

Aspectos relativos á participación, traballo e actitude en clase do alumnado, así como presentación dos 

traballos nas datas límites marcadas, durante as unidades didácticas na ESO ou durante os bloques de 

temas en que se divida cada avaliación no Bacharelato: 

▪ Atención en clase tanto as explicacións do profesor, como as intervencións dos seus compañeiros.  

▪ Participación activa nos análises, coloquios e preguntas expostas en clase. 

▪ Actitude activa en clase e pregunta as dúbidas que ten, mostrando afán de superación. 

▪ Traballa e aproveita o tempo na clase, durante a realización dos traballos individuais e en grupo. 

▪ Presenta os traballos feitos durante a unidade didáctica ou bloques de temas, dentro das datas límite 

marcadas. 

▪  Todos estos aspectos se ben serán observados de xeito continuado e permanente polo profesor en cada 

curso, ao longo das unidades didácticas na ESO ou dos bloques de temas no Bacharelato, non terán unha 

valoración porcentual dentro das mesmas, xa que serán considerados como mínimos imprescindibles para 

aprobar, e polo tanto non terán unha tradución  numérica dentro da cualificación; aínda que serán como o 

seu nome indica, imprescindibles para poder aprobar cada unidade didáctica ou bloque de temas citados. 

Todo isto será debidamente explicado ao alumnado, ao inicio de cada avaliación do curso, para que o teñan 

sempre presente e o cumpran. 

Como se calcula a cualificación de cada unha das avaliacións: A cualificación de cada unha das tres 

avaliacións de cada curso, se calculará determinando a nota como media aritmética das notas das unidades 

didácticas nos cursos da ESO, ou dos bloques de temas nos cursos do Bacharelato, que nela se impartan, tendo 

en conta que para a determinación de todas estas notas, se traballará por redondeo, coa excepción do tramo 

comprendido entre o 4 e o 5 que se traballará por truncamento; debendo por tanto para aprobar chegar 

matematicamente ao 5. Todo isto aplicarase, sempre e cando en todos os traballos e láminas da avaliación, 

figure a sinatura do profesor, indicativo da súa presentación antes ou nas datas límites marcadas e que foron 

corrixidos; tamén se deberá cumprir: nos cursos da ESO, na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, que as notas medias dos traballos de cada unidade didáctica, sexan iguais ou superiores a 3 puntos 

e que no conxunto das notas das probas teóricas e prácticas das unidades didácticas que se impartiron durante a 

avaliación, non se teña mais dunha delas inferior a 3 puntos, sendo as restantes superiores ou iguais a 5 puntos; e 

nos cursos do Bacharelato na materia de Debuxo Técnico, que as notas medias dos traballos de cada bloque de 

temas, sexan iguais ou superiores a 4 puntos e que no conxunto das notas das probas teóricas e prácticas dos 

bloques de temas que se impartiron durante a avaliación, non se teña mais dunha delas inferior a 4 puntos, sendo 

as restantes superiores ou iguais a 5 puntos. Tanto nas materias da ESO como nas do Bacharelato, os exames, 

láminas e traballos puntuaranse de 1 a 10 puntos.  

No caso de que un alumno da ESO ou do Bacharelato, non se presente aos exames da avaliación, na data 

prevista, sen xustificante documental este non terá opción a repetición do exame. 

 Mecanismo para recuperar unha proba non superada: En cada curso da ESO e do Bacharelato, non se 

establece un mecanismo para recuperar unha proba especifica non superada, xa que ao haber máis elementos de 

avaliación dentro de cada unidade didáctica ou bloque de temas, non implica suspender unha actividade ou 

proba concreta, que non se podan adquirir os coñecementos e capacidades da unidade ou bloque de temas. 

Ademais o que si se establece é a recuperación de cada avaliación do curso, de xeito que para facela, si non se 

fixeron no seu momento, todos os traballo e actividades das unidades didácticas ou bloques de temas  que 

forman parte da avaliación a recuperar, será imprescindible facelos para poder realizar a recuperación da 

avaliación suspensa ou se terán que repetir os máis importantes, non superados, para facer a citada recuperación; 

que consistirá nunha proba teórica e noutra práctica, dos conceptos e actitudes e capacidades e destrezas  
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respectivamente, correspondentes ás unidades didácticas ou bloques de temas, que se impartiron durante a citada 

avaliación, podendo polo tanto así, adquirir os coñecementos e capacidades establecidos non superados. 

Mecanismo para recuperar unha avaliación suspensa: Para cada avaliación de cada curso os alumnos 

disporán dunha recuperación, a facer na metade da avaliación seguinte, salvo a recuperación da terceira 

avaliación que se fará ao final de curso, (antes do exame final), que consistirá en: entregar todos os traballos e 

láminas non realizados no seu momento, ou repetir  aqueles que si foron entregados pero que están suspensos, 

correspondentes ás unidades didácticas ou bloques de temas que se impartiron durante esa avaliación 

(debéndose de facer moito fincapé na obrigatoriedade de cumprir esto último); así como na realización dunha 

proba teórica e doutra práctica, dos conceptos, actitudes, capacidades e destrezas  respectivamente, 

correspondentes ás unidades didácticas ou bloques de temas, que se impartiron durante a avaliación. A nota da 

recuperación da avaliación na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual dos cursos da ESO, estará 

conformada por un 60% da nota media de todos os traballos e láminas realizados durante a avaliación ou 

recuperados despois dela e correspondentes ás unidades didácticas vistas nesa avaliación , e dun 20 % da proba 

teórica de recuperación dos conceptos e actitudes e doutro 20% da proba práctica de recuperación das 

capacidades e destrezas, correspondentes todos eles as unidades didácticas da avaliación en cuestión. 

Considerándose a avaliación recuperada se o alumno aplicando este procedemento chega aos 5 puntos. 

A nota da recuperación da avaliación na materia de Debuxo Técnico dos cursos de Bacharelato, estará 

conformada por un 30% da nota media de todos os traballos e láminas realizados durante a avaliación ou 

recuperados despois dela e correspondentes aos bloques de temas vistos nesa avaliación , e dun 70 % do exame,  

e cando se fagan no mesmo exame  dúas partes: unha teórica  de coñecementos conceptuais e actitudinais, e 

outra proba práctica de valoración de contidos, procedementos, destrezas e capacidades, se valorará nun 30% a 

parte teórica en un 40% a parte práctica. 

Considerándose a avaliación recuperada se o alumno aplicando este procedemento chega aos 5 puntos. 

  

2.- AVALIACIÓN FINAL. 

Alumnado que deberá realizar a avaliación final: En cada curso, o alumnado que deberá realizar as probas da 

avaliación final, será aquel que incumpra calquera das seguintes tres condicións:  

▪ Que teña algunha lámina ou traballo individual ou colectivo do curso sen entregar. 

▪ Que teña máis dunha avaliación suspensa; ou ben que tendo só unha avaliación suspensa sexa cunha nota 

inferior a 3 puntos na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual da ESO, ou inferior a 4 puntos 

na materia de Debuxo Técnico do Bacharelato. 

▪ Que tendo só unha avaliación suspensa e con nota superior a 3 puntos nos cursos da ESO ou a 4 puntos nos 

cursos do Bacharelato, a nota media aritmética das tres avaliacións non chegue a 5 puntos. 

Descrición do tipo de proba: En cada curso, a proba correspondente á avaliación global final de xuño, ou de 

maio no caso de 2º de Bacharelato, consistirá nun exame que constará de: 

▪ Unha parte teórica consistente nunhas 20 preguntas curtas, que comprendan contidos de todas as unidades 

didácticas ou temas da programación do curso, nas que se avaliarán contidos e actitudes, relacionados coas 

competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 puntos a totalidade desta parte. 

▪ Unha parte práctica con 4 ou 5 exercicios relacionados con varias unidades didácticas ou temas, na que o 

alumnado poda demostrar a súa capacidade de análise, de creatividade, de iniciativa persoal, do dominio 

das técnicas gráfico-plásticas e do dominio da linguaxe xeométrica e técnica, así como a orde na realización 

dos exercicios; relacionados tamén coas competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 

puntos a totalidade de esta segunda parte tamén.  

A nota final correspondente a estas probas na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos da 

ESO, obterase como redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media aritmética das 

notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 3 puntos. 

A nota final correspondente a estas probas na materia de Debuxo Técnico nos cursos do Bacharelato, estará 

formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota final por 

redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), sempre e cando en cada unha delas por 

separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nalgunha ocasión tamén se poderá optar por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das 

probas citadas anteriormente. Puntuando neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos 

citados, para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 
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Estándares que se van avaliar: En cada curso, os estándares que se avaliarán nas probas da avaliación global 

final de xuño, ou maio no caso de 2º de Bacharelato, comprenderán todos os vistos no curso, índa que de cara á 

realización das probas, farase unha selección dos mesmos, procurando escoller nas mesmas os máis importantes 

ou destacados, sobre todo na parte práctica, xa que a avaliación de absolutamente todos os estándares do curso, 

supoñería un exame esaxeradamente longo e esgotador. 

Como se calcula a cualificación final: En cada curso, a  nota final de curso no caso dos alumnos que non teñan 

que presentarse á proba global final de xuño, ou de maio no caso de 2º de Bacharelato, obterase por redondeo, 

da media aritmética das notas obtidas en cada avaliación, debendo para aprobar chegar aos 5 puntos. No caso 

dos alumnos que teñan que presentarse á proba global final de xuño, ou de maio no caso de 2º de Bacharelato, 

por non haber aprobado a materia chamémoslle por curso, a nota final obterase na materia de Educación 

Plástica, Visual e Audiovisual, como redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media 

aritmética das notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 

3 puntos; e na materia de Debuxo Técnico esta nota final estará formada por un 30% da nota da parte teórica e 

dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota final por redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará 

por truncamento), sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nos casos nos que se opte por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, 

como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das probas 

citadas anteriormente. Puntuarase neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos citados, 

para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

O alumnado que inda así non logre superar o curso por non chegar aos 5 puntos, dispoñerá dunha proba global 

final extraordinaria en setembro, ou en xunio no caso de 2º de Bacharelato. 

 

3.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Descrición do tipo de proba: En cada curso, a proba correspondente á avaliación global final extraordinaria de 

setembro, ou de xuño no caso de 2º de Bacharelato, consistirá nun exame que constará de: 

▪ Unha parte teórica consistente nunhas 20 preguntas curtas, que comprendan contidos de todas as unidades 

didácticas ou temas da programación do curso, nas que se avaliarán contidos e actitudes, relacionados coas 

competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 puntos a totalidade desta parte. 

▪ Unha parte práctica con 4 ou 5 exercicios relacionados con varias unidades didácticas ou temas, na que o 

alumnado poda demostrar a súa capacidade de análise, de creatividade, de iniciativa persoal, do dominio 

das técnicas gráfico-plásticas e do dominio da linguaxe xeométrica e técnica, así como a orde na realización 

dos exercicios; relacionados tamén coas competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 

puntos a totalidade de esta segunda parte tamén.  

A nota final correspondente a estas probas na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos da 

ESO, obterase como redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media aritmética das 

notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 3 puntos. 

A nota final correspondente a estas probas na materia de Debuxo Técnico nos cursos do Bacharelato, estará 

formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota final por 

redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), sempre e cando en cada unha delas por 

separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nalgunha ocasión tamén se poderá optar por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das 

probas citadas anteriormente. Puntuando neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos 

citados, para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

Estándares que se van avaliar: En cada curso, os estándares que se avaliarán nas probas da avaliación global 

final extraordinaria de setembro, ou de xuño no caso de 2º de Bacharelato, comprenderán todos os vistos no 

curso, aínda que de cara á realización das probas, farase unha selección dos mesmos, procurando escoller nas 

mesmas os máis importantes ou destacados, sobre todo na parte práctica, xa que a avaliación de absolutamente 

todos os estándares do curso, supoñería un exame esaxeradamente longo e esgotador. 

Como se calcula a cualificación final: En todos os cursos, a nota final correspondente a estas probas da 

avaliación global final extraordinaria de setembro, ou de xuño no caso de 2º de Bacharelato, descritas 

anteriormente,  obterase na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, como redondeo (salvo no 

tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media aritmética das notas das dúas probas, sempre e cando en 

cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 3 puntos; e na materia de Debuxo Técnico esta nota 
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final estará formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota 

final por redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), sempre e cando en cada unha delas 

por separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nos casos nos que se opte por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual, 

como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das probas 

citadas anteriormente. Puntuarase neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos citados, 

para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

 

4.- RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE PENDENTES. 

Mecanismos para o seguimento:  Co obxecto de facilitar ao alumnado da  ESO e do Bacharelato que teña 

materias pendentes dos anos anteriores, na área de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos de 1º e 

3º da ESO, ou de Debuxo Técnico no curso de 1º de Bacharelato, a súa superación, e para organizar as 

actividades que permitan facerlle un seguimento, así como a recuperación e a avaliación das mesmas, 

establécense dous procedementos que non son mutuamente excluíntes.  

▪ Procedemento de superación continuado: Consistirá nun  seguimento parcial e continuado do alumno, no 

proceso de aprendizaxe e superación, da materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual,  

correspondente aos cursos de 1º ou  3º da ESO ou da materia de Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato que 

o alumno teña pendente. En base as competencias clave a acadar,  aos obxectivos perseguidos, aos contidos 

a impartir, así como aos criterios da avaliación especificados e aos seus correspondentes estándares 

avaliables, así como ao grao mínimo de consecución establecidos para eles,  na correspondente 

programación,  para o desenvolvemento de cada materia de Educación  Plástica, Visual e Audiovisual nos 

cursos de 1º e 3º da ESO ou para a materia de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato; así como a 

secuenciación e temporalización das materias especificadas por avaliacións nas mesmas; márcanse 

igualmente tres bloques parciais correspondentes cada un deles, con cada avaliación do curso; e establécese 

para cada bloque o seguinte plan de traballo: 

- Exercicios prácticos e láminas: proposición  ao comezo do curso ou de cada bloque por parte do 

profesor da materia de cada curso, no que existan alumnos coas materias pendentes, dunha serie de 

exercicios prácticos e láminas, propostas xa no ano anterior, para a súa realización por parte do 

alumnado na casa. Debendo realizar este unha entrega da  metade dos mesmos no medio da 

avaliación e da outra metade, ao finalizar esta, (marcándose datas de entrega específicas en cada 

caso).  Se establecerá un recreo, un ou dous días á semana (a determinar co alumnado, según as súas 

necesidades o número de alumnos pendentes e do tempo dispoñible), na aula de debuxo, para clases 

de recuperación, aclaración de dúbidas teóricas e prácticas e para facer un seguimento do traballo 

dos alumnos, para que o entreguen  nas datas fixadas; sendo a asistencia a aula de debuxo, nos 

citados recreos obrigatoria.  

- Proba teórico-práctica: coincidindo sensiblemente co final da avaliación, realizarase unha proba por 

bloque, dividida en dúas partes: a primeira escrita e teórica na que se poñerán preguntas curtas 

conceptuais sobre a materia abarcada e onde  o alumno poida demostrar o seu grao de aprendizaxe 

conceptual e actitudinal; e a segunda práctica, na que se poñerán exercicios prácticos do estilo dos 

realizados nas láminas de cada bloque, onde o alumno poida demostrar a súa capacidade de análise, 

creatividade, dominio das técnicas gráfico-plásticas e dominio das linguaxes xeométricas e técnicas, 

así como a orde na realización dos traballos. 

▪ Procedemento de superación en proba global final: Realizaranse unha proba global final, para as 

materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual,  correspondentes aos cursos 1º e 3º da ESO, e para a 

materia de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato, nas que se necesiten, por haber alumnos con materias 

pendentes; celebrándose unha ordinaria no mes de maio,  antes da correspondente xunta de avaliación, a 

celebrar no mes de xuño, ou de maio no caso de alumnos co Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato 

pendente e matriculados en 2º de Bacharelato, e á que poderán presentarse os alumnos que teñan estas 

materias pendentes, asi como os que non conseguiran superar a materia pendente, polo procedemento 

descrito  anteriormente; e celebrarase outra extraordinaria no mes de setembro, no caso da ESO, e no caso 

dos alumnos coa materia de Debuxo Técnico I pendente de 1º de Bacharelato, se celebrará no mes de xuño, 

tamén antes da avaliación extraordinaria de 2º de Bacharelato. 

Como se avalía e como se calcula a cualificación final: Para a superación das materias pendentes polo 

“procedemento de superación continuado” antes descrito, é necesario entregar todos os exercicios prácticos e 

láminas propostas para cada bloque; así como presentarse ás probas teórico-prácticas de todos os bloques. 
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A puntuación de cada bloque obterase do seguinte xeito: 

▪ Na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 1º e 3º curso da ESO. 

-    Un 40% da cualificación  obterase da media aritmética, correspondente aos exercicios prácticos e láminas 

feitos e entregados durante o período de desenvolvemento do bloque correspondente, sendo cada traballo 

do mesmo, puntuado de xeito individual.  

-    Un 60% da cualificación corresponderá á proba teórico-práctica, valorándose de igual forma a parte teórica 

de coñecementos conceptuais e actitudinais, que a parte práctica de valoración de procedementos e 

destrezas (30% cada unha). 

▪ Na materia de Debuxo Técnico de 1º curso de Bacharelato. 

-    Un 30% da cualificación  obterase da media aritmética, correspondente aos exercicios prácticos e láminas 

feitas e entregadas durante o período de desenvolvemento do bloque correspondente, sendo cada traballo do 

mesmo, puntuado de xeito individual.  

-    Un 70% da cualificación corresponderá á proba teórico-práctica, cando esta teña dúas partes diferenciadas, 

lles corresponderá o 30% a nota da parte teórica de coñecementos conceptuais e actitudinais e un 40% a 

nota da parte práctica de valoración de procedementos e destrezas. 

A nota final das materias pendentes  de Educación Plástica, Visual e Audiovisual ou de Debuxo Técnico, por 

este procedemento, obterase por redondeo (salvo no intervalo do 4 ao 5 que se obterá por truncamento) da media 

aritmética das notas obtidas en cada bloque; sempre e cando en cada un deles, por separado, non se teña unha 

nota inferior a 3 puntos nas materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual; ou non se teña unha nota 

inferior a 4 puntos na materia de Debuxo Técnico; nin se teña máis dun bloque cunha nota inferior a 5 puntos; 

precisando para aprobar chegar á nota final de 5 puntos. 

 

Para a superación das materias pendentes polo “procedemento de superación en proba global final”  os exames 

constarán de: 

▪ Unha parte teórica consistente nunhas 20 preguntas curtas, que comprendan contidos de todas as unidades 

didácticas ou temas da programación do curso, nas que se avaliarán contidos e actitudes, relacionados coas 

competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 puntos a totalidade desta parte. 

▪ Unha parte práctica con 4 ou 5 exercicios relacionados con varias unidades didácticas ou temas, na que o 

alumnado poda demostrar a súa capacidade de análise, de creatividade, de iniciativa persoal, do dominio 

das técnicas gráfico-plásticas e do dominio da linguaxe xeométrica e técnica, así como a orde na realización 

dos exercicios; relacionados tamén coas competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 

puntos a totalidade de esta segunda parte tamén.  

A nota final correspondente a estas probas na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual nos cursos da 

ESO, obterase como redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), da media aritmética das 

notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 3 puntos. 

A nota final correspondente a estas probas na materia de Debuxo Técnico I do curso de 1º de Bacharelato, estará 

formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da nota da parte práctica, calculando a nota final por 

redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por truncamento), sempre e cando en cada unha delas por 

separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nalgunha ocasión tamén se poderá optar por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das 

probas citadas anteriormente. Puntuando neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos 

citados, para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

Descrición do tipo de proba extraordinaria: Os alumnos que non superen as materias pendentes de Educación 

Plástica, Visual e Audiovisual de 1º ou 3º da ESO en xuño, ou de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato en 

maio, dispoñerán doutra oportunidade en setembro e en xuño respectivamente, mediante una proba 

extraordinaria, cuio exame constarán de: 

▪ Unha parte teórica consistente nunhas 20 preguntas curtas, que comprendan contidos de todas as unidades 

didácticas ou temas da programación do curso, nas que se avaliarán contidos e actitudes, relacionados coas 

competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 puntos a totalidade desta parte. 

▪ Unha parte práctica con 4 ou 5 exercicios relacionados con varias unidades didácticas ou temas, na que o 

alumnado poda demostrar a súa capacidade de análise, de creatividade, de iniciativa persoal, do dominio 

das técnicas gráfico-plásticas e do dominio da linguaxe xeométrica e técnica, así como a orde na realización 

dos exercicios; relacionados tamén coas competencias e cos estándares de aprendizaxe. Puntuando sobre 10 

puntos a totalidade de esta segunda parte tamén.  
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Como se calcula a cualificación da proba extraordinaria: A nota final correspondente as partes descritas da 

proba global final extraordinaria de setembro para alumnos coa materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual pendente de 1º ou 3º da ESO, obterase por redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por 

truncamento), da media aritmética das notas das dúas probas, sempre e cando en cada unha delas por separado, 

se consiga un mínimo de 3 puntos. 

A nota final correspondente a estas partes descritas da proba global final extraordinaria de xuño, na materia de 

Debuxo Técnico I no 1º curso de Bacharelato, estará formada por un 30% da nota da parte teórica e dun 70% da 

nota da parte práctica, calculando a nota final por redondeo (salvo no tramo do 4 ao 5 que se fará por 

truncamento), sempre e cando en cada unha delas por separado, se consiga un mínimo de 4 puntos. 

Nalgunha ocasión tamén se poderá optar por unha única proba, tanto na materia de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, como na de Debuxo Técnico, que englobe preguntas tanto teóricas como prácticas, similares ás das 

probas citadas anteriormente. Puntuando neste caso a totalidade desta proba sobre 10 puntos. Nos dous casos 

citados, para o aprobado o alumno deberá chegar aos 5 puntos. 

 

5.-ACREDITACIÓN DOS COÑECEMENTOS PREVIOS NO BACHARELATO. 
 

No caso de alumnos de 2º de Bacharelato, que queiran cursar Debuxo Técnico II, sin ter cursado Debuxo 

Técnico I de 1º de Bacharelato; por considerarse ambas materias en continuidade, xa que non se pode aprobar 

Debuxo Técnico II de 2º de Bacharelato, sin ter aprobado o Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato; o 

Departamento de Debuxo deste centro, establece un procedemento para a Acreditación dos Coñecementos 

Previos da materia de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato, para os casos antes citados, consistente no mesmo 

procedemento explicado no apartado anterior desta programación para o alumnado matriculado en 2º de 

Bacharelato, coa materia de Debuxo Técnico I de 1º de Bacharelato pendente, dispoñendo tamén neste caso dos 

dous procedementos alí descritos : “Procedemento de Superación Continuado” e “Procedemento de Superación 

en Proba Global Final, podéndose facer esta última, tanto en setembro antes de comezar o curso, como ao final 

de curso antes de obter a nota final do debuxo técnico II de 2º de Bacharelato, si non se superou o procedemento 

de superación continuado. 

 

6.- CRITERIOS PARA PROMOCIONAR  DE CURSO. 

6.1.- CRITERIOS PARA PROMOCIONAR DE CURSO NA ESO: 

Segundo o Decreto 86/2015, do 29 de xuño de 2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro desta etapa, serán adoptadas de xeito 

colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a, atendendo ao logro 

dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias correspondentes.  

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as medidas ordinarias 

de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe do alumno ou da alumna.  

2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as materias cursadas ou teren 

avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou 

máis materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.  

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en 

tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: a) Que dúas das materias con avaliación 

negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura 

e Matemáticas. b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle 

impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de 

recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. c) Que se lle apliquen ao alumno ou á 

alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador. Poderá tamén autorizarse de xeito 

excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan 

simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, 

cando o equipo docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que teñen 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que 

se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador. Para 

os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna deben cursar 
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en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua 

Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do 

devandito bloque. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria 

obrigatoria consideraranse como materias distintas.  

3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das materias non superadas, seguirá 

os programas de reforzo que estableza o equipo docente e deberá superar as avaliacións correspondentes aos 

devanditos programas de reforzo. Esta circunstancia terase en conta aos efectos de promoción previstos nos 

apartados anteriores. 

4. O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis no mesmo curso. Esta 

medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando 

esta segunda repetición deba producirse en terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer no réxime 

ordinario cursando educación secundaria obrigatoria ata os dezanove anos de idade, feitos no ano no que finalice 

o curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha segunda vez en cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores 

da etapa.  

As decisións de promoción do equipo docente adoptaranse por maioría simple dos seus membros. 

6.2.- CRITERIOS PARA PROMOCIONAR DE CURSO NO BACHARELATO: 

Segundo o Decreto 86/2015, do 29 de xuño de 2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan superadas as 

materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán 

matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro. Os centros docentes deberán organizar as 

consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna deben 

cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará 

Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do 

devandito bloque. Sen superar o prazo máximo para cursar o bacharelato indicado no artigo 28.3, os alumnos e 

as alumnas poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha soa vez como máximo, aínda que 

excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha segunda vez, logo dun informe favorable do equipo 

docente. 

2. A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións nas que un alumno ou 

unha alumna que cursasen o primeiro curso de bacharelato nunha determinada modalidade poidan pasar ao 

segundo nunha modalidade distinta. 

3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa nalgunhas materias 

poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas, ou optar por repetir o curso 

completo. 

4. A superación das materias de segundo curso, estará condicionada á superación das correspondentes materias 

de primeiro curso, cando impliquen continuidade. Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de 

segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta 

considere que o alumno ou a alumna reúnen as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a 

materia de segundo. En caso contrario, deberase cursar a materia de primeiro curso, que terá a consideración de 

materia pendente, aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá 

promoción a segundo. 

                                                                                                                                               

 

 

A Coruña,  outubro do 2020.     

    

 

                                                                                  José Mª Bregua López. 

                                                                                  Xefe do departamento. 


