
 
 
 C / ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 
 
 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 Debuxo artístico 1 de 1º 
de bacharelato,  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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
D/ PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE 
DOS  
 ALUMNOS DEBUXO ARTÍSTICO 1 e II 1º BACH – 2º 
BACH 
 
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. 



 
 
C/ CRITERIOS DE AVALIACIÓN DEBUXO ARTÍSTICO II 2º 
BACHARELATO 

 
 
 Empregar correctamente a terminoloxía específica, os 

materiais e os procedementos correspondentes ós contidos 
da materia. 

 Saber interpretar unha mesma forma ou obxecto en 
diferentes niveis icónicos (apuntamentos-esquema-boceto) en 
función de distintas intencións comunicativas. 

 Realizar debuxos de formas naturais con carácter descritivo 
e modificalas posteriormente con intencións comunicativas 
diversas. 

 Representar gráficamente diferentes apariencias dun mesmo 
boceto ocasionadas pola súa distinta orientación respecto ó 
punto de vista perceptivo. 

 Representar gráficamente un conxunto de volumes 
xeométricos e naturais, describindo a disposición dos 
elementos entre si e atendendo ás proporcións e ás 
deformacións perspectivas. 

 Realizar estudios gráficos de figura humana atendendo 
principalmente á relación de proporcións e á expresividade 
do movemento. 

 Representar gráficamente, en bocetos ou en estudios, 
aspectos do contorno da aula, do edificio, do contorno 
urbano e de exteriores naturais, co fin de conseguir expresar 
termos espaciais e efectos perspectivos de profundidade, así 
como a correcta valoración de proporcións e contrastes 
lumínicos. 

 
 
 



 
 
B/ CRITERIOS DE AVALIACIÓN DEBUXO ARTÍSTICO I 
 

 
 Utilizar con propiedade a terminoloxía específica 

correspondente ós distitos contidos da materia, así como 
os procedementos e materiais máis adecuados. 

 Describir gráficamente obxectos do contorno, 
distinguindo neles elementos básicos da configuración da 
súa forma (liñas e planos, tanto vistos como ocultos) 

 Representar con intención descriptiva formas 
tridimensionais sobre o plano, prestando especial atención 
á proporción e ás deformacións perspectivas. 

 Representar gráficamente obxectos volumétricos por 
medio de liñas e manchas, traducindo o volume en 
diferentes planos de grises. 

 Demostra-lo coñecemento dos fundamentos físicos da 
cor e a súa terminoloxía básica. 

 Facer representacións plásticas de formas sinxelas 
utilizando procedementos e técnicas cromáticas, 
atendento ás modificacións da cor producidas pola 
incidencia de distintos tipos de luz. 

 
 

 
 



  
A / MÍNIMOS EXIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN   
POSITIVA DEBUXO ARTÍSTICO I e II 1º BACH 2º BACH 
 
 
 Recoñecer e describi-los elementos básicos de configuración 

da forma, utilizándoos correctamente na representación 
analítica de obxetos do contorno. 

 
 Entende-la realidade formal dos obxectos en función da súa 

estructura, latente ou explícita, para a correcta 
representación gráfica deles. 

 
 Utiliza-la mancha como elemento configurador da forma, 

desenvolvendo ó máximo as súas posibilidades estéticas e 
descriptivas. 

 
 Utilizar axeitadamente a cor, as súas bases teóricas e as 

súas aplicacións gráfico-plásticas dunha maneira razoada e 
directa. 

 
 Comprender e valora-la importancia do estudio natural das 

formas orgánicas. 
 
 Aplica-las variables da forma na composición, 

experimentando coas relacións entre os elementos gráfico-
plásticos desta. 

 
 Coñecer, apreciar e utilizar axeitadamente as posibilidades 

expresivas das distintas técnicas e materiais, 
empregándoas dunha maneira ordenada e eficaz. 

 
 
 


