
DEPARTAMENTO DE DEBUXO E ARTES 

PLÁSTICAS.
**INCLUSIÓN NA PROGRAMACIÓN DA NOVA NORMATIVA DA AVALIACIÓN 

PARA ESO E BACHARELATO COA INCLUSIÓN DOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN.**

En función da nova Orde do 25 de Xaneiro de 2022 pola que se actualiza a 

normativa da avaliación na ensinanza secundaria obrigatoria e de Bacharelato no 

Sistema Educativo de Galicia modifícase a programación de Debuxo e Artes 

Plásticas do ano académico 2021/22 nos seguintes puntos.

NA ESO:

1 -  Suprímise a Avaliación Extraordinaria, no seu lugar existe unha 

Avaliación Final o remate das clases, a partir  do 22 de Xuño.

2 - O alumnado coas tres avaliacións aprobadas terá a materia superada. O 

proceso de aprendizaxe será contínuo, integrador e formativo. Os criterios de 

avaliación  seguirán o proposto na presente programación  tamén se terá en conta a 

adquisición das  competencias clave ,o logro dos objetivos de etapa e os 

estándares de aprendizaje. O profesor de cada curso deseñará actividades de 

reforzo e de ampliación para unha posible mellora da nota de cara a Avaliación 

Final.

3 - No caso de alumnos que non superen a 3ª Avaliación , ou teñan traballos 

pendentes, ou  necesiten recuperar algunha avaliación  ou proba anterior , poden 

modificar a sua calificación na  Avaliación Final. No periodo entre a 3ª Avaliación  e 

a Avaliación Final, cada profesor da materia será responsable para proveer das 

probas , entregas de traballos , láminas e calquera tipo de proba obxetiva , para que 

o alumno acade a mellor calificación posible na Avaliación Final e Definitiva do 

presente curso académico. 

Valorarase o logro dos obxetivos do curso e das competencias clave. O profesor de 



cada curso deseñará actividades de recuperación , reforzo e apoio de cara a 

Avaliación Final.

4 - Criterios de Avaliación para a ESO.

Apartados 
Observacións 
Ponderación 

Instrumentos de 
Avaliación Observacións Ponderación 

A 

Probas escritas, orais 
ou multimedia (exames) 
Láminas e traballos 
realizados na aula ou na 
casa, individuais ou en 
grupo. 

Cada proba realizada 
como instrumento 
avaliador (escrita, oral 
ou multimedia), que terá 
un carácter de control, 
valorarase da mesma 
maneira que calquera 
lámina ou traballo do 
alumno, de 0 a 10 
puntos, podendo 
expresarse cunha 
aproximación máxima 
de 0,5 puntos. A nota 
deste apartado será a 
media aritmética das 
cualificacións obtidas en 
cada unha das probas e 
traballos. Para que as 
probas escritas e 

90,00% 

orais fagan media nelas 
debe obterse unha 
puntuación mínima de 3 
puntos.Cada nota 
parcial debe ser 
testemuña directa da 
consecución positiva 
dos estandares de 
aprendizaxe 
correspondentes e o 
grao de consecución 
dos mesmos. 

B 

Rexistro de actitude e 
traballo na aula, do 
interese amosado pola 
materia, da participación 
nas sesións, do coidado 
do material propio e 
alleo, da limpeza e 
prontitude na entrega de 
tarefas,da relacion 
cordial co alumnado e 
co profesor. 

Dado que este apartado 
supón unha puntuación 
de 1 sobre 10 na nota 
total recomendo a 
valoración de 0,25 
puntos nos seguintes 
conceptos: - Traer 
sempre o material 
preciso a clase 0,25 
puntos - Actitude de 
traballo diario atención e 
participación. 0,25 
puntos - Prontitude na 
entrega das tarefas. 
0,25 puntos. - Limpeza 
e coidado dos traballos 
propios e alleos. 0,25 
puntos. 

10,00% 



Esixirase a entrega de, coma mínimo, o 70% das tarefas propostas que terán que 
ter un mínimo de calidade para poder ser avaliadas. 

Cada profesor/a proporá un sistema de recuperación individualizado en cada 
avaliación, é dicir, proporá a cada alumno/a que repita os traballos que non 
acadaran o nivel mínimo esixible, que entregue as tarefas que quedaran sen facer 
ou poderá propoñer novas tarefas que se estimen oportunas para acadar os 
obxectivos. 

NO BACHARELATO:

1 - Manterase a Avaliación ordinaria que coincide coa 3ª e a Evaluación 

Extraordinaria.

2 - Os exames extraordinarios pasan a ser en Xunio. As probas constarán 

dos contidos mínimos e estarán supervisados polos profesores responsables de 

cada grupo e o xefe de Departamento. O alumnado poderá recuperar as partes ou o 

curso completo nunha proba escrita coas preguntas necesarias para superar con 

garantias os requisitos mínimos descritos nesta programación para cada materia. O 

profesorado poderá facer un repaso do máis importante do curso nas semanas 

anteriores ao exame para refrescar e orientar ao alumno co propósito de lograr o 

aprobado na materia correspondente.

3 - Criterios de Avaliación para DA I.

Apartados 
Observacións 
Ponderación 

Instrumentos de 
Avaliación Observacións Ponderación 

A 

Traballos prácticos 
e teóricos 
individuais e en 
grupo (láminas, 
traballos 
expositivos, 
exercicios en 
aplicacións online...) 

Media aritmética 
das cualificacións 
parciais obtidas nos 
traballos prácticos 

70,00% 

Media aritmética 
das 



B 

Probas obxectivas 
escritas, orais ou 
multimedia de 
carácter teórico e 
práctico (exames) 

cualificacións 
obtidas nas probas 
obxectivas 

20,00% 

C Actitude 

Disposición para 
coa materia. 
Participación na 
clase. Coidado do 
material e as 
instalacións. 
Comportamento 
dentro da aula e cos 
compañeiros. 
Limpeza e precisión 
na execución dos 
traballos. 

10,00% 

OBSERVACIÓNS DE CARÁCTER XERAL AO CADRO ANTERIOR: 
• É necesario para a superación positiva das diferentes avaliacións a 

presentación dos traballos prácticos e teóricos do apartado A, polo menos 
nun 90% e a media aritmética dos mesmos será igual ou superior ao 30% 
correspondente da cualificación máxima que se poda obter neste apartado (4 
puntos sobre 10) 

• É necesario para a superación positiva das diferentes avaliacións a 
realización das probas obxectivas (exames, controis) prácticos e teóricos do 
apartado B, e a media aritmética dos mesmos ser igual ou superior o 30% 
correspondente da cualificación máxima que se poda obter neste apartado (5 
puntos sobre 10). 

• No caso de que nos dous puntos anteriores non se acaden as porcentaxes 
mínimas esixibles en cada un dos apartados, a avaliación daráse como non 
superada. 
• Ós alumnos que non superen algunha avaliación se lles proporán probas 
obxectivas ou traballos para recuperar a parte da materia na que non se 
acadaron os obxectivos mínimos previstos. 
Para a avaliación extraordinaria de xuño, os/as alumnos/as que non 
superaron a ordinaria de xuño, realizarán unha proba obxectiva de toda a 
materia, na que terán que acadar un 50% para superala. 

4 -Criterios de Avaliación para DA II.

Apartados 
Observacións 

Instrumentos de 
Avaliación Observacións Ponderación 

Ponderación 

A 

Probas obxectivas 
escritas, orais ou 
multimedia de 
carácter teórico e 
práctico (exames) 

Media aritmética 
das cualificacións 
obtidas nas probas 
obxectivas 

60,00% 

B 

Traballos prácticos 
e teóricos 
individuais e en 
grupo (fotografías, 
debuxos e vídeos, 
traballos 
expositivos, 
exercicios en 
aplicacións online...) 

Media aritmética 
das cualificacións 
parciais obtidas nos 
traballos prácticos 

30,00% 

C Actitude 

Disposición para 
coa materia. 
Participación na 
clase. Coidado do 
material e as 
instalacións. 
Comportamento 
dentro da aula e cos 
compañeiros. 
Limpeza e precisión 
na execución dos 
traballos. 

10,00% 



Ponderación 

A 

Probas obxectivas 
escritas, orais ou 
multimedia de 
carácter teórico e 
práctico (exames) 

Media aritmética 
das cualificacións 
obtidas nas probas 
obxectivas 

60,00% 

B 

Traballos prácticos 
e teóricos 
individuais e en 
grupo (fotografías, 
debuxos e vídeos, 
traballos 
expositivos, 
exercicios en 
aplicacións online...) 

Media aritmética 
das cualificacións 
parciais obtidas nos 
traballos prácticos 

30,00% 

C Actitude 

Disposición para 
coa materia. 
Participación na 
clase. Coidado do 
material e as 
instalacións. 
Comportamento 
dentro da aula e cos 
compañeiros. 
Limpeza e precisión 
na execución dos 
traballos. 

10,00% 

OBSERVACIÓNS DE CARÁCTER XERAL AO CADRO ANTERIOR: 
• É necesario para a superación positiva das diferentes avaliacións a 

presentación dos traballos prácticos e teóricos do apartado B, polo menos 
nun 90% e a media aritmética dos mesmos será igual ou superior ao 30% 
correspondente da cualificación máxima que se poda obter neste apartado (3 
puntos sobre 10) 

• É necesario para a superación positiva das diferentes avaliacións a 
realización das probas obxectivas (exames, controis) prácticos e teóricos do 
apartado A, e a media aritmética dos mesmos ser igual ou superior o 30% 
correspondente da cualificación máxima que se poda obter neste apartado (3 
puntos sobre 10). 

• No caso de que nos dous puntos anteriores non se acaden as porcentaxes 
mínimas esixibles en cada un dos apartados, a avaliación daráse como non 
superada. 
• Ao alumnado que non supere algunha avaliación se lles proporán probas 
obxectivas ou traballos para recuperar a parte da materia na que non se 
acadaron os obxectivos mínimos previstos. 
Para a avaliación extraordinaria de xuño, os/as alumnos/as que non 
superaron a ordinaria de xuño, realizarán unha proba obxectiva de toda a 
materia, na que terán que acadar un 50% para superala.



5  - Criterios de avaliación para DT I  DT II.

Apartados 
Observacións 
Ponderación 

Instrumentos de 
Avaliación Observacións Ponderación 

A 

Probas obxectivas 
escritas, orais ou 
multimedia de 
carácter teórico e 
práctico (exames) 

Media aritmética 
das cualificacións 
obtidas nas probas 
obxectivas 

60,00% 

B 

Traballos prácticos 
e teóricos 
individuais e en 
grupo (láminas, 
traballos 
expositivos, 
exercicios en 
aplicacións online...) 

Media aritmética 
das cualificacións 
parciais obtidas nos 
traballos prácticos 

30,00% 

C Actitude 

Disposición para 
coa materia. 
Participación na 
clase. Coidado do 
material e as 
instalacións. 
Comportamento 
dentro da aula e cos 
compañeiros. 
Limpeza e precisión 
na execución dos 
traballos. 

10,00% 

OBSERVACIÓNS DE CARÁCTER XERAL AO CADRO ANTERIOR: 
• É necesario para a superación positiva das diferentes avaliacións a 

presentación dos traballos prácticos e teóricos do apartado B, polo menos 
nun 90% e a media aritmética dos mesmos será igual ou superior ao 30% 
correspondente da cualificación máxima que se poda obter neste apartado (3 
puntos sobre 10) 

• É necesario para a superación positiva das diferentes avaliacións a 
realización das probas obxectivas (exames, controis) prácticos e teóricos do 
apartado A, e a media aritmética dos mesmos ser igual ou superior o 30% 
correspondente da cualificación máxima que se poda obter neste apartado (6 
puntos sobre 10). 

• No caso de que nos dous puntos anteriores non se acaden as porcentaxes 
mínimas esixibles en cada un dos apartados, a avaliación daráse como non 
superada. 



• O alumnado que non supere algunha avaliación se lles proporán probas 
obxectivas ou traballos para recuperar a parte da materia na que non se 
acadaron os obxectivos mínimos previstos. 
Para a avaliación extraordinaria de xuño, os/as alumnos/as que non 
superaron a ordinaria de xuño, realizarán unha proba obxectiva de toda a 
materia, na que terán que acadar un 50% para superala. 

• Acórdase no departamento un mínimo dun 4 sobre 10 para facer media coas 
láminas e trabajos, dándolle mais importancia as probas teóricas.

* En todo caso a programación de Debuxo e Artes Plásticas guiarase polas novas 

pautas descritas na Orde do 25 de Xaneiro de 2022 para a avaliación e a promoción  

da ESO e Bacharelato.

Pablo Daniel Gaiteiro Pérez en A Guarda 21 de Febrero de 2022.


