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ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN POLA 

SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

DEPARTAMENTO DE DEBUXO 

 

(Todas estas adaptacións estarán vixentes mentres non se 

reanuden as clases presenciais ou a Consellería de Educación 

dispoña outras medidas de adaptación, avaliación e promoción)  

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL  1º ESO 

 Avaliación contínua.  

3ª Avaliación: Realizar e enviar en prazo as tarefas propostas a través das 

canles establecidas, páxina web do Centro e correo electrónico, como se ven 

facendo desde a suspensión das clases presenciais. 

Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada dúas semanas, desde agora ata fin de 

curso, haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudados en cada avaliación. O obxectivo 

é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso. 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL  3º ESO  

 Avaliación contínua.  

3ª Avaliación: Realizar e enviar en prazo as tarefas propostas a través das 

canles establecidas, páxina web do Centro e correo electrónico, como se ven 

facendo desde a suspensión das clases presenciais. 

Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada dúas semanas, desde agora ata fin de 

curso, haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudados en cada avaliación. O obxectivo 

é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso. 

 

 



2 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL  4º ESO  

Avaliación contínua. 

 3ª Avaliación: Realizar e enviar en plazo as tarefas propostas a través da aula 

virtual, como se ven facendo desde a suspensión das clases presenciais. 

Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada dúas semanas, desde agora ata fin de 

curso, haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudados en cada avaliación. O obxectivo 

é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso. 

 

DEBUXO TÉCNICO I 

Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada semana, desde agora ata fin de curso, 

haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudiados en cada avaliación. O obxectivo 

é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso.  

3ª Avaliación: Realizar e enviar en plazo as tarefas de repaso e/ou ampliación 

propostas a través da aula virtual, como se ven facendo desde a suspensión 

das clases presenciais. 

 

DEBUXO TÉCNICO II 

Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada semana, desde agora ata fin de curso, 

haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudiados en cada avaliación. O obxectivo 

é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso.  

3ª Avaliación: Realizar e enviar en plazo as tarefas de repaso e/ou ampliación 

propostas a través da aula virtual, como se ven facendo desde a suspensión 

das clases presenciais. 

 

DEBUXO ARTÍSTICO I  

Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada semana, desde agora ata fin de curso, 

haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudiados en cada avaliación. O obxectivo 
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é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso. 

 3ª Avaliación: Realizar e enviar en plazo as tarefas de repaso e/ou ampliación 

propostas a través das canles establecidas,páxina web do Centro e correo 

electrónico, como se ven facendo desde a suspensión das clases presenciais. 

 

DEBUXO ARTÍSTICO II 

Dadas as características e a duración de cada exercicio nesta materia, o curso 

dáse practicamente por concluído. Para a 3ª avaliación proporanse dous 

traballos que poderán modificar positivamente a nota final, que será a media 

das dúas primeiras avaliacións. 

 

CULTURA  AUDIOVISUAL  I 

Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada semana, desde agora ata fin de curso, 

haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudiados en cada avaliación. O obxectivo 

é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso. 

 3ª Avaliación: Realizar e enviar en plazo as tarefas de repaso e/ou ampliación 

propostas a través das canles establecidas,páxina web do Centro e correo 

electrónico, como se ven facendo desde a suspensión das clases presenciais. 

Aqueles alumnos que teñan a materia de Cultura audiovisual I pendente teñen 

traballos específicos, dende o principio do curso, encamiñados a superar a 

materia de 1º. Estes traballos deberán ser entregados e obter unha 

cualificación mínima de 5 para poder superar a materia pendente. 

 

 

FUNDAMENTOS DA ARTE  I 

 Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada semana, desde agora ata fin de curso, 

haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudiados en cada avaliación. O obxectivo 

é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso.  



4 
 

3ª Avaliación: Realizar e enviar en plazo as tarefas de repaso e/ou ampliación 

propostas a través da aula virtual, como se ven facendo desde a suspensión 

das clases presenciais. 

 

 

FUNDAMENTOS DA ARTE II 

 Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada semana, desde agora ata fin de curso, 

haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudados en cada avaliación. O obxectivo 

é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso.  

3ª Avaliación: Realizar e enviar en prazo as tarefas de repaso e/ou ampliación 

propostas a través da aula virtual, como se ven facendo desde a suspensión 

das clases presenciais. 

Aqueles alumnos que teñan a materia de Fundamentos da Arte I pendente 

teñen traballos específicos, dende o principio do curso, encamiñados a superar 

a materia de 1º. Estes traballos deberán ser entregados e obter unha 

cualificación mínima de 5 para poder superar a materia pendente. 

 

DESEÑO 2º BAC 

Recuperación 1ª e 2ª Avaliación: Cada semana, desde agora ata fin de curso, 

haberá unha proposta de tarefas a realizar polo alumnado, que serán 

exercicios prácticos sobre os temas estudiados en cada avaliación. O obxectivo 

é acadar os coñecementos básicos da materia, necesarios para avanzar sen 

dificultade na aprendizaxe da mesma de cara ao vindeiro curso. 

 3ª Avaliación: Realizar e enviar en plazo as tarefas de repaso e/ou ampliación 

propostas a través das canles establecidas,páxina web do Centro e correo 

electrónico, como se ven facendo desde a suspensión das clases presenciais. 

 

 

O INCREMENTO DA NOTA FINAL ACADADA NA FASE PRESENCIAL, EN 

TODOS OS CURSOS E ASIGNATURAS, PODERÁ SER DE ATA 1,5 

PUNTOS POLOS TRABALLOS ENTREGADOS NA FASE NON 

PRESENCIAL.  

 


