
 
 
 C/ ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 1º,3º,4º ESO 
 
 RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO  

 
Ó final de cada avaliación os alumnos que non acadaran os 
obxectivos, terán un exame de recuperación. Esta proba non 
eximirá ós alumnos de ter que presentar os traballos de clase 
e probas de avaliación prácticas que se exixan en cada 
avaliación. 

 
 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
 PROBAS EXTRAORDINARIAS 

 
 
O Dtº Debuxo do IES Ponteceso establece unha serie de 
criterios e obxetivos mínimos para a avaliación das materias 
pendentes que imparten os profesores do mesmo. 
 
Os obxectivos mínimos da materia de Educación Plástica e 
Visual de 1º de ESO,  serán de obrigado cumplimento para a 
superación da materia, tanto na proba final de avaliación 
ordinaria (no mes de xuño) como na extraordinaria (mes de 
septembro). De xeito paralelo, o alumno fará unha serie de 
actividades complementarias que serán a base da avaliación 
progresiva da materia pendente. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 B/ PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE 
DOS  
 ALUMNOS  EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 1º , 3º, 4º 
ESO 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN / SISTEMAS DE 
CUALIFICACIÓN 
 
 
En cada unidade didáctica levaranse a cabo as probas 
pertinentes (láminas, traballos en equipo, etc) para comprobar a 
comprensión dos contidos e a súa correcta aplicación. 
 
Exames: durante as avaliacións realizaranse as probas 
necesarias para comprobar a asimilación dos contidos. Ditas 
probas serán un mínimo de tres: 

 
 Probas de avaliación prácticas: nas que se avaliará a 

aplicación dos contidos. 
 Traballos de clase: nos que tamén se avaliarán a aplicación 

dos contidos da materia. 
 Exames. 

 
 Realizaráse unha proba xeral ou exame ó final de cada 

avaliación. O resultado final da nota será a media 
aritmética entre estas tres notas e o comportamento e 
actitude cara á asignatura. 



 
 
 
 
 
 

  
A/ MÍNIMOS EXIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN   
POSITIVA - EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 1º,3º 4º 
ESO 
 
 Apreciar e respectar os fenómenos estéticos. 
 Respectar os traballos, solucións e opinións dos 

compañeiros e contrastalas coas propias, sacando 
conclusións. 

 Avaliar o proceso creativo, desde a idea inicial ate a 
solución e representación final. 

 Valora-lo esforzo e superación persoal. 
 Asistencia regular á clase. 
 Entrega puntual dos traballos propostos polo profesor. 
 Superación das diferentes probas de avaliación que se 

farán ó longo do curso. 
 

 
 


