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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2014-2015 
EDUCACIÓN PLASTICA DE 1º DA ESO. 
 

 O procedemento aplicado na avaliación da aprendizaxe basearase na observación sistemática 
das contestacións do alumnado en referencia ás unidades didácticas  e o control dos traballos feitos na 
sesión lectiva coa súa nota diaria. Haberá seguimento dos contidos, procedementos e actitudes nas 
sucesivas clases;  recolleranse as actividades realizadas en formato de lámina, establecidas para o curso,  
e outras que poderán ser requeridas de reforzo facilitadas polo/a profesor/a. 
 
  Ante a mínima sospeita de copia do traballo ou quede cuestionada a súa autoria, o/a alumno/a 
terá que repetir un exercicio semellante e individualmente nunha sesión de clase. Se realiza unha copia 
nun exercicio tipo exame, dito exercicio quedará inmediatamente anulado ou o equivalente a nota de 0, 
tendo que repetilo de novo.  
 
  
 Por outra parte, pódense realizar tamén probas escritas de parte dos contidos, dependendo do 
grao de asimilación da clase; daqueles considerados básicos e fundamentais, pero sempre dirixidos a súa 
aplicación ou uso práctico. Nos casos nos que o/a profesor/a o estime necesario, realizará proba 
individualizada por tratarse de alumnado con necesidades especiais. 
  
  
 A avaliación, entendida como parte integrante do proceso de instrución- formación do alumnado, 
dirixe de forma permanente a súa aprendizaxe, polo que contribúe en si mesma á mellora do rendemento. 
Para logralo, a avaliación ten que ser continua e estar atenta á evolución do proceso global do 
desenvolvemento do/a alumno/a  proxectado nos contidos, procedementos e actitudes que fixamos para a 
área. 
  
 A partir dos criterios descritos, a cualificación do alumnado realizarase en base ós seguintes 
sondeos: traballo na aula, traballo na casa se é requerido, carpeta e controis, se son requeridos. 
 
 En termos xerais, avaliaranse as capacidades actitudinais consideradas básicas: 
 
 - Hábito de traballo e esforzo. 
 

 Indica o nivel de participación do alumnado na clase ( a presenza de todo o material 
necesario para o normal funcionamento da clase, se está atento, etc.) e a calidade do seu 
traballo persoal (se é ordenado e limpo na presentación dos traballos, se é  puntual na 
realización das tarefas, a adecuación do método de execución que utiliza, etc.). É, así mesmo, 
unha valoración do seu interese e esforzo. 

  



 - Capacidade de comprensión e razoamento lóxico 
 

 Capacidade para entender unha mensaxe nas diferentes linguaxes (oral, escrito,  
numérico, artístico, técnico, etc.) e ser capaz de analizar e relacionar os seus elementos entre si, 
deducir as causas e consecuencias, buscar as explicacións e obter conclusións. 

 
 - Actitude cívica. 
 

 Trátase de valorar a corrección do alumnado con persoas, instalacións e materiais. En 
definitiva, a capacidade de respecto e tolerancia que permita unha axeitada convivencia na aula. 

 
  
 

  

                                       Instrumentos de avaliación en 1º de ESO 

1.-Láminas presentados 

  

- Se despois de aplicar os pasos necesarios, os 
resultados son formal e estéticamente correctos. 

- Calidade (pulcritude) dos traballos presentados, 
cumprindo todas as normas dadas na aula. 

- Satisfacción dos conceptos aprendidos, (non só 
se se cumpren os prazos e se presentan con 
pulcritude, tamén que estean correctos e se 
aprecia que entende o que fai). 

 

40% da nota 
ou 80% se 
non se 
contempla o 
apartado 
seguinte (2) 

  

2.-Exame dos contidos 
impartidos na aula necesarios 
para realizar os traballos 

 

 

 

 

- Notas dos exames ,se os hai. A satisfacción 
dos criterios mínimos nos traballos presentados o 
apartado anterior, pode non facelos necesarios). 
 
 

40% da nota 
(opcional) 

  



3.-Anotacións do profesor 

- Constan no diario de clase, onde se atopa o 
traballo executado na sesión lectiva, o 
comportamento e actitude, presenza dos materiais 
necesarios para a consecución dos contidos e 
puntualidade de entrega. 

. 

 20% da nota 

 Puntualizacións: 

   Para cada avaliación requírese obrigatoriamente a entrega da TOTALIDADE das láminas 
realizadas nela. Esta nota formará parte dun dos grupos de calificación.  

A nota final é media do resultado de avaliar, segundo as porcentaxes descritas anteriormente, os 
seguintes apartados:  

Os traballos , que son as láminas onde se teñen en conta os contidos e os procedementos., os 
exames , se os hai,  e, por último, a actitude, valorada das anotacións na aula. Ésta será a nota 
que estará reflectida no boletín. 

 

                                                       Sistema de recuperación 

 
   O/a profesor/a proporá traballos con mínimos dados na aula. Ás veces será coa repetición de 
traballos incorrectamente presentados, ou non presentados. Reservarase o dereito de facer proba 
escrita dos contenidos que determine. 

 

 

 
RECUPERACIÓN NA ÁREA DE EDUCACIÓN  PLÁSTICA  
PARA 1º DA ESO E ALUMNADO PENDENTE. 

    
 O alumnado de 1º da ESO que requira facer os traballos de recuperación da área ten que 
retomar as láminas feitas no transcurso da avaliación suspensa. Así pois, o/a alumno/a realizará aquelas 
que lle quedaran pendentes por criterio do/a profesor/a e corrixirá os erros indicados. 
 
 O obxectivo que se esixe a nivel global a través deste sistema de recuperación é que o/a 
alumno/a da ESO incremente o nivel das láminas que no seu día presentara e polo que non aprobara o 
global das súas notas de conceptos, procedementos e actitudes respecto á materia (realizar o que 
quedara sen facer, rematalas, aportar datos que enriquezan dalgunha forma a súa presentación anterior, 



da que xa consta unha valoración previa, etc.) coa finalidade de observar esa superación que o/a 
alumno/a, no seu momento, non amosara. 
 
 O/a alumno/a, de xeito moi claro, terá coñecemento das tarefas concretas a realizar ou a corrixir 
polo profesor. A necesidade de recuperación debe garantir a consecución dos obxectivos mínimos do 1º 
ciclo da ESO cun traballo do/a alumno/a avaliable e obxectivo polo que se esixe un seguimento constante 
e a súa obriga na presentación de todos os traballos reclamados polo/a profesor/a. 
 
 Farase a recuperación das láminas que contemplen os contidos e procedementos mínimos que 
se lle esixe no ciclo. Serán revisadas de xeito individualizado, polas necesidades especiais de cada 
alumno ou alumna, e na que influirá a actitude que amosa de cara á materia e o seu comportamento na 
aula co/a profesor/a e o resto dos/as compañeiros/as . 

 
 
Atención ao ALUMNADO PENDENTE de 1º da ESO. 
 

 Os criterios e os instrumentos de recuperación para o alumnado pendente son os mesmos que 
os establecidos para a recuperación en liñas xerais. 
 
 Pódense dar dúas situacións:  

- No caso de que a alumnado conserve as láminas suspensas, entregar as láminas 
suspensas por avaliación, tendo en conta os criterios establecidos polo/a profesor/a para a 
súa corrección e conducido a través das reunións establecidas para recordar contidos e 
asesorar ó/á alumno/a sobre posibles dúbidas que se podan dar. Divídense todas as láminas 
do curso en tres bloques dos que se fará entrega nos sucesivos parciais. A nota resultará da 
media dos tres. 

- A segunda situación que se pode dar é que o alumnado non conserve ningún tipo de 
material realizado no seu día ou procede doutro centro, polo que non se podería retomar as 
láminas correspondentes. Para iso se establece a división das unidades didácticas por 
láminas e o/a profesor/a encárgalle os traballos relacionados coa consecución deses 
obxectivos. 

 
 Manteranse reunións para facer seguimento das tarefas a entregar. Orientarase ao alumnado 
para que a consecución das tarefas sexa a máis idónea, así como tutelar a satisfacción dos obxectivos 
dados para superalo. 
  
 Para superar o curso de 1º pendente, se o/a alumno/a cursa 2º,  fará entrega de tres bloques de 
traballos, un por cada trimestre, como se describe nas indicacións por escrito entregadas a cada alumno/a 
pendente. 



 
 No caso de que a/o alumna/o estea en 3º, será avaliada de Plástica de 1º de maneira conxunta 
coa de 3º, dado que os contidos de 3º integran os de 1º.  
 
 No caso de que a/o alumna/o, que teña 1º pendente, estea en 4º terá que facer as entregas 
parciais como no primeiro dos casos, coincidindo coa 1ª, 2ª e 3ª avaliación e dividindo os contidos en tres 
partes e todo igual que o explicado no primeiro lugar. Por suposto que se o/a alumno/ collerá Plástica 
optativa en 4º, se aproba a Plástica de 4º, poderá automáticamente aprobar a pendente de 1º. 
 
Cuestións relacionadas coa actitude son a puntualidade na entrega dos traballos.  
Con referencia a dita puntualidade a nota será sobre 10. Se a súa entrega está retrasada realizarase 
sobre 8. Tamén o hábito de traballo, esforzo e actitude cívica na aula co material propio e alleo, limpeza, 
orde e presentación. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2014-2015 
EDUCACIÓN PLÁSTICA DE 3º DA ESO. 
 
 A avaliación do alumnado realizarase en base ós seguintes apartados: traballo na aula, traballo 
na casa, se é necesario para reforzar,  e probas escritas cando se requiran.  
 
 A carpeta coas láminas que desenvolven os contidos da Programación 2014-2015 está dividida 
en traballos a realizar por cada trimestre. Cada traballo en lámina acada unha nota. Sempre que o/a 
profesor/a o considere recomendable, pola marcha da clase, e polos resultados que se van 
desenvolvendo nela, poderá realizar probas colectivas ou individuais. Tamén se realizarán no caso de que 
se manifesten necesidades especiais. Sempre irán dirixidos á súa aplicación práctica.  
 
 Pola natureza da materia faise necesaria a análise da evolución nas láminas, a comparación no 
transcurso do curso baixo os criterios da avaliación continua e a observación da progresión 
individualizada:  se é positiva, se é de estancamento ou se manifesta regresión, por necesidades 
especiais ou por actitude negativa ou desinterese. O traballo persoal obsérvase pola súa execución na 
clase e traballo da casa, se é necesario. Así os/as  alumnos/as irán completando a súa carpeta de 
traballos da materia. 

 
 A avaliación basearase na observación sistemática das contestacións dadas polo alumnado 
sobre a materia a tratar, como sucede en 1º, dentro dos contidos fixados na Programación aprobada no 
presente curso académico 2014-2015, así como dos seus traballos efectuados e presentados nas 
carpetas individualizadas.  O seguimento do profesor quedará fixado no seu caderno de control e avaliará 
a maioría de sesións lectivas posibles sobre a actividade desenvolvida na lámina que corresponde. A 



avaliación na sesión integra nota de concepto, procedemento e actitude. 
   
 Se ten lugar a  copia nun exercicio tipo exame, dito exercicio quedará inmediatamente anulado 
ou o equivalente a nota de 0, tendo que repetilo de novo. Da mesma maneira, ante a mínima sospeita de 
copia do traballo/lámina ou quede cuestionada a súa propiedade, o/a alumno/a terá que repetir un 
exercicio semellante e individualmente nunha sesión de clase.  
   
 
 Cuestións relacionadas coa actitude son a puntualidade na entrega dos traballos.  
Con referencia a dita puntualidade a nota será sobre 10. Se a súa entrega está retrasada realizarase 
sobre 8. Tamén o hábito de traballo, esforzo e actitude cívica na aula co material propio e alleo, limpeza, 
orde e presentación. 
 
 
 
RECUPERACIÓN NA ÁREA DE EDUCACIÓN VISUAL E PLÁSTICA  
PARA 3º DA ESO E ALUMNADO PENDENTE.  
   
 O alumnado de 3º da E.S.O. que requira facer os traballos de recuperación da área de 
Educación Visual y Plástica haberá de retomar as láminas feitas no transcurso da avaliación 
correspondente. Así pois, o/a alumno/a realizará aquelas láminas que lle quedaran pendentes por criterio 
do/a profesor/a e corrixirá os erros indicados. 
 
 O obxectivo que se establece a nivel global a través deste sistema de recuperación é que o/a 
alumno/a da ESO incremente o nivel das láminas que no seu día presentara e polo que non aprobara o 
global das súas notas en conceptos, procedementos e actitude respecto a materia (realizar o que quedara 
sen facer, rematalas, aportar datos que enriquezan dalgunha forma a súa presentación anterior, da que xa 
consta unha valoración do/a profesor/a, ….) coa finalidade de observar esa superación que o/a alumno/a 
antes non manifestara. 
 
 É importante transmitirlle o/a alumno/a de xeito moi claro as tarefas concretas a realizar ou a 
corrixir polo/a profesor/a. Temos que ter en conta que a necesidade de recuperación debe garantir a 
consecución dos obxectivos mínimos do 3º da ESO cun traballo do/a alumno/a avaliable e obxectivo polo 
que se esixe un seguimento constante do alumno/a e a obriga da presentación de todos os traballos 
reclamados polo profesor. 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

                                       Instrumentos de avaliación en 3º de ESO 

1.-Traballos presentados 

  

- Se despois de aplicar os pasos necesarios, os 
resultados son formal e estéticamente correctos. 

- Calidade (pulcritude) dos traballos presentados, 
observando todas as normas dadas na aula. 

- Observación dos traballos presentados, 
valoración de  que se comprenden os conceptos 
impartidos, (non só se se cumpren os prazos e 
se presentan con pulcritude senón se están 
correctos e se aprecia que entende o que fai). 

 

40% da nota 
ou 80% no 
caso de non 
se contemplar 
o apartado 2. 

  

2.-Exame dos contidos 
impartidos na aula necesarios 
para realizar os traballos 

- Notas dos exames ,se os hai. A satisfacción 
dos criterios mínimos nos traballos presentados o 
apartado anterior, pode non facelos necesarios. 
 
 
 

40% da nota 
se se require 

  

3.-Anotacións do profesor 

- Constan no diario de clase, onde se atopa o 
traballo realizado durante a sesión, o seu 
comportamento e a súa actitude, presenza dos 
materiais necesarios para a consecución dos 
contidos e puntualidade de entrega. 

. 

 20% da nota 

 Puntualizacións: 

   Para cada avaliación requírese obrigatoriamente a entrega da TOTALIDADE das láminas 
realizadas nela. Esta nota formará parte dun dos grupos de calificación.  

A nota final é media do resultado de avaliar, segundo as porcentaxes descritas anteriormente, os 
seguintes apartados:  



Os traballos , que son as láminas onde se teñen en conta os contidos e os procedementos., os 
exames , se os hai,  e, por último, a actitude, valorada das anotacións na aula. Ésta será a nota 
que estará reflectida no boletín. 

                                                       Sistema de recuperación 

 
   O/a profesor/a proporá traballos con mínimos dados na aula. Ás veces será coa repetición de 
traballos incorrectamente presentados, ou non presentados. Resérvase o dereito de facer proba 
escrita dos contenidos que determine. 

 

 
  
Atención ao ALUMNADO PENDENTE de 3º da ESO. 
 
  Os criterios e os instrumentos de recuperación para o alumnado pendente son os mesmos que 
os establecidos para a recuperación en liñas xerais: 
 
 No caso no que o alumnado conserve o material  cos aspectos non satisfeitos, teñen que 
entregar as láminas suspensas no seu dia tendo en conta os criterios establecidos polo/a profesor/a para 
a súa corrección e conducido a través das reunións fixadas para recordar contidos e asesorar ó/á 
alumno/a sobre posibles dúbidas que se poidan plantexar. Divídense todas as láminas do curso en tres 
bloques dos que se fará entrega nos sucesivos parciais. A nota resultará da media dos tres. 
   
 Se o alumnado non conserva material, farase entrega trimestral dos traballos que se acollen aos 
mínimos esixibles recollidos na Programación. Dito material en formato de lámina será facilitado polo 
Departamento e, da mesma maneira, será supervisado nas reunións . No escrito facilitado aos pendentes 
detállase a entrega e as unidades que se satisfarán coas láminas para garantir a consecución dos 
obxectivos fixados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2014-2015 
EDUCACIÓN PLÁSTICA DE 4º DA ESO. 
 
 A avaliación do alumnado realizarase en base aos seguintes aspectos: traballo na aula, traballo 
na casa ( documental e de busca), carpeta, na que se presentarán os traballos de cada avaliación, e 
probas colectivas e individuais nos casos no que o/a profesor/a o estime necesario. 
 
 O/a profesor/a realizará unha observación sistemática dos traballos efectuados polo alumnado. A 
presentación realizarase nas carpetas e dito seguimento levarase a cabo mediante anotacións no 
transcurso das clases no caderno de control, tamén avaliarase a participación dos diversos grupos de 
traballo, as intervencións,  a recollida puntual das actividades realizadas, presenza do material nas clases 
e as probas colectivas ou individuais que a/o profesor/a  estime necesarios por necesidades específicas 
para o desenvolvemento da área. 
 
 O traballo persoal observarase por medio do traballo en clase e o traballo da casa; a través 
deles, os alumnos irán completando a súa carpeta de traballos cos contidos da Programación. 
 
 Se  realiza unha copia nun exercicio tipo exame, dito exercicio quedará inmediatamente anulado 
ou o equivalente a nota de 0, tendo que repetilo de novo. Da mesma maneira, ante a mínima sospeita de 
copia do traballo/lámina ou quede cuestionada a súa propiedade, o/a alumno/a terá que repetir un 
exercicio semellante e individualmente nunha sesión de clase.  
 
  A avaliación final será produto da cualificación do traballo persoal onde o alumnado amosa se 
ten os recursos procedimentais necesarios, a consecución (ou non) duns contidos mínimos e a actitude 
que acada de cara a materia. De novo, apuntamos os aspectos que contemplamos anteriormente: Hábito 
de traballo e esforzo, capacidade de comprensión e razoamento lóxico e actitude cívica. 
 
  

  

                                       Instrumentos de avaliación en 4º de ESO 

1.-Traballos presentados 

  

- Se despois de aplicar os pasos necesarios, os 
resultados son formal e estéticamente correctos. 

- Calidade (pulcritude) dos traballos  presentados, 
observando todas as normas dadas na aula. 

40% da nota 
ou 80% se 
non se fai 
necesario 



- Observación do traballo presentados , 
valoración que comprende os conceptos 
impartidos e os procedementos empregados, 
(non só se se cumpren os prazos e se presentan 
con pulcritude ,senón se están correctos e se 
aprecia que entende o que fai). 

realizar exame 

  

2.-Exame dos contidos 
impartidos na aula necesarios 
para realizar os traballos 

- Notas dos exames ,se os hai. A satisfacción 
dos criterios mínimos nos traballos presentados o 
apartado anterior, pode non facelos necesarios. 

40% da nota, 
se se require 

  

3.-Anotacións do profesor 
- Comportamento, material e prazos de 
presentación. 

. 

 20% da nota 

Puntualizacións: 

   Para cada avaliación requírese obrigatoriamente a entrega da TOTALIDADE das láminas 
realizadas nela. Esta nota formará parte dun dos grupos de calificación.  

A nota final é media do resultado de avaliar, segundo as porcentaxes descritas anteriormente, os 
seguintes apartados:  

Os traballos , que son as láminas onde se teñen en conta os contidos e os procedementos., os 
exames , se os hai,  e, por último, a actitude, valorada das anotacións na aula. Ésta será a nota 
que estará reflectida no boletín. 

                                                       Sistema de recuperación 

 
   O/a profesor/a proporá traballos con mínimos dados na aula. Ás veces será coa repetición de 
traballos incorrectamente presentados, ou non presentados. Resérvase o dereito de facer proba 
escrita dos contenidos que determine. 

 

 
 
 
RECUPERACIÓN NA ÁREA DE EDUCACIÓN VISUAL E PLÁSTICA 
PARA 4º DA ESO. ALUMNADO PENDENTE. 
 
 O alumnado de 4º da E.S.O. (como tamén quedou reflectido para o caso de 3º da E.S.O.), que 



requira facer os traballos de recuperación da área haberá de retomar as láminas feitas no transcurso da 
avaliación correspondente. Así pois, o/a alumno/a realizará aquelas láminas que lle quedaran pendentes 
por criterio do/a profesor/a e corrixirá os erros indicados. 
 
 O obxectivo que se establece a nivel global a través deste sistema de recuperación é que o/a 
alumno/a da ESO incremente o nivel das láminas que no seu día presentara e polo que non aprobara o 
global das súas notas de conceptos, procedementos e actitude respecto a materia (realizar o que quedara 
sen facer, rematalas, aportar datos que enriquezan dalgunha forma a súa presentación anterior, da que xa 
consta unha valoración do profesor, etc.) coa finalidade de observar esa superación que o/a alumno/a 
antes non manifestou. 
 
 Temos que ter en conta que a necesidade de recuperación debe garantir a consecución dos 
obxectivos mínimos do 4º da E.S.O. cun traballo do/a alumno/a avaliable e obxectivo polo que se esixe un 
seguimento constante do/a alumno/a e a obriga da presentación de todas as láminas reclamadas. 
 
 Farase recuperación das probas que contemplen os contidos e procedementos mínimos que se 
lle esixe no ciclo e a consecución dos mesmos. Ditas probas serán revisadas de xeito individualizado 
polas necesidades especiais de cada alumno/a e na que influirá a actitude que o/a alumno/a amose cara 
á materia así como o seu comportamento na aula co profesor e o resto dos/as compañeiros/as . 

  
Non temos, neste curso académico, ningún caso de pendentes nesta materia de 4º. 
 

Se ten lugar a  copia nun exercicio tipo exame, dito exercicio quedará inmediatamente anulado ou o 
equivalente a nota de 0, tendo que repetilo de novo. Da mesma maneira, ante a mínima sospeita de copia 
do traballo/lámina ou quede cuestionada a súa propiedade, o/a alumno/a terá que repetir un exercicio 
semellante e individualmente nunha sesión de clase.  
   
   
 
 Cuestións relacionadas coa actitude son a puntualidade na entrega dos traballos.  
Con referencia a dita puntualidade a nota será sobre 10. Se a súa entrega está retrasada realizarase 
sobre 8. Tamén o hábito de traballo, esforzo e actitude cívica na aula co material propio e alleo, limpeza, 
orde e presentación. 
  
  
 
 


