
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 1º ESO: CONTIDOS MÍNIMOS 
 

• Describir as formas da contorna, traducíndoas con liña e trazos a partir dun proceso de 
simplificación. 

• Coñecer as propiedades da cor, as gamas cromáticas e a incidencia da luz nas súas 
variacións cromáticas das formas da nosa contorna. 

• Coñecer os valores expresivos da cor, na composición. 

• Relacionar as dimensións dos obxectos coas do corpo humano nas representacións. 

• Representar formas xeométricas no plano e no espazo aplicando sistemas de 
representación. 

• Coñecer a expresividade das texturas visuais e táctiles e utilizalas adecuadamente. 

• Diferenciar soporte, material e instrumentos utilizados nas diferentes técnicas gráficas e 
plásticas e saber utilizalos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 3º ESO: CONTIDOS MÍNIMOS 
 

• Interpretar obxectos do ambiente próximo a partir da observación da realidade.   --Saber 
representar e analizar unha imaxe desde o punto de vista formal, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe visual. 

• Identificar símbolos e signos gráficos convencionais do código visual do entorno. 

• Comparar e organizar elementos plásticos no espazo de forma creativa e persoal. 

• Representar obxectos a escala no Sistema Diédrico. 

• Representar o volume incorporando o claroscuro en figuras xeométricas. 

• Representar formas tridimensionais sobre o plano utilizando os diferentes Sistemas de 
representacion. 

• Coñecer as linguaxes visuais máis frecuentes na nosa contorna e a importancia das 
novas tecnoloxías. 

• Analizar obxectos da contorna distinguindo os seus valores expresivos, plásticos, 
estéticos e funcionais. 

 
AVALIACIÓN CRITERIOS XERAIS 
 

• Especificáronse con antelación os criterios de avaliación correspondentes a cada curso, 
considerados como os aspectos básicos que o alumno deberá dominar. 

• A avaliación da área contemplará os tres aspectos seguintes: 
- Contidos conceptuais da área 
- Hábitos e procedementos de traballo. 
- Actitudes ante a Plástica e o estudio en xeral, así como o grao de integración e 

relación co grupo. 

• Os instrumentos utilizados para a avaliación incluirán: 
- Preguntas orais na clase. 
- Probas escritas baseadas nos cuestionarios de verificación. 
- Realización, entrega e exposición das láminas realizadas na clase 
- Se as probas/exercicios non puideran realizarse por cuestión físicas, remprazaranse 

as mesmas, por outras axeitadas. 

• A avaliación é continua en todos os grupos da ESO 



• A avaliación na área de educación plástica e visual debe de ter en conta as capacidades 
creativas adquiridas polos alumnos. 

• Debe ser unha parte do proceso de ensino-aprendizaxe realizándose de forma continua 
e diferenciado para cada un dos alumnos, intentando evitar o sentimento de fracaso. 

• A instrumentalización da avaliación deberá incluír en cada un dos cursos: 
o Observación sistemática do alumnado ante a materia ao longo do curso. 
o Asistencia, interes e actitude no curso. 
o Probas gráficas e específicas variadas. 
o Caderno de clase. 
o Realización e entrega de traballos individuais. 
o Realización e entrega de traballos en grupo e se participa activamente. 
o Resolución de exercicios nos que se terá en conta: 

- Correcta realización do exercicio. 
- Presentación e limpeza do traballo. 
- Se adecúa o resultado ao que se pide e preténdese na actividade 

 
PROBAS GLOBAIS PARA ALUMNOS CON PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA 
 

• Deberán presenta-la carpeta con todas as fichas realizadas ó longo do curso, e ademais 
deberán realizar un exame, consistente nunha proba escrita e práctica. 

• A calificación desta proba global consistirá en un 40% `para os traballos presentados e o 
60% para o exame escrito e práctico. 

• Para a promoción de curso, rexerán as normas establecidas con carácter xeral no 
Proxecto Curricular de Centro, quedando en último caso a criterio da Xunta de 
Avaliación. 

 
PROBAS DE AVALIACIÓN 
 
Realizaranse nas datas fixadas pola xefatura de estudos. Estarán baseadas nos contidos fixados 
para cada nivel 
 
ALUMNOS PENDENTES 
 

• Realizaránselle por parte do alumno unha serie de exercicios que deberán entregarse en 
cada avaliación. 

• A o longo do curso se realizaran tres exames un para cada avaliación. E un exame final 
cos contidos mínimos da materia. 

• Os alumnos serán avaliados polo membro do departamento, que imparta clases nese 
nivel. 

 
EXAMES DE SETEMBRO 
 
As probas se realizarán coas datas previstas pola xefatura de estudos. Neles incluiranse os 
contidos do curso e os criterios de avaliación. 
 
ACI 
 
O Departamento realizará una adaptación para todos aqueles alumnos que xunto co 
departamento de orientación crean imprescindibles para o seu aprendizaxe. 
 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE DEBUXO TECNICO. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 1º BACHERELATO: CONTIDOS MÍNIMOS 
 

• Resolver problemas xeométricos nos que interveñan puntos, liñas ou polígonos 
seguindo métodos racionais claros e comprobables, utilizando as súas relacións e 
transformacións e ofrecendo acabados precisos e pulcros. 

• Manexa-las escalas gráficas e numéricas con destreza, sendo capaz de pasar dunhas a 
outras e de relacionalas coa realidade. 

• Resolver problemas de tanxencias amosando tanto a súa comprensión conceptual como 
a súa execución gráfica precisa. 

• Construír con destreza as curvas técnicas a partir dos parámetros que as definen así 
como as súas relacións de tanxencia e intersección con rectas. 

• Usa-lo sistema diédrico para representar sólidos poliédricos e de revolución, mesmo 
cunha das súas caras oblicuas os planos de proxección e/ou ofrecendo verdadeiras 
magnitudes, seccións e desenvolvemento de acordo coa normalización. 

• Representa-las vistas e/ou seccións dun obxecto a partir dunha axonometría e 
viceversa. 

• Partindo das súas vistas, desenvolver ou construír un sólido poliédrico ou de revolución 
ó que se lle practicou un corte oblicuo respecto os planos de proxección. 

• Amosa-la ensamblaxe de obxectos sinxelos compostos de varias pezas, que se 
dispoñen segundo os eixes axonométricos e empregando as normas de acotación. 

• Seleccionar aqueles elementos posicionais do sistema cónico que, na perspectiva dun 
obxecto, ofrecen unha representación idónea del. 

• Aplica-lo sistema de representación e recursos gráficos máis axeitados a realidade que 
se pretende representar. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2º BACHERELATO: CONTIDOS MÍNIMOS 
 

• Executar debuxos técnicos empregando as distintas escalas normalizadas. 

• Resolver problemas xeométricos nos que se aprecie a aplicación dos conceptos de 
proxectividade e homografía das tanxencias. 

• Realiza-las láminas e proxectos solicitados cun acabado coidado e correcta 
presentación. 

• Aplica-lo sistema diédrico para a representación de formas poliédricas e determinar 
formas e magnitudes verdadeiras a partir de desenvolvementos e seccións. 

• Plasmar graficamente un obxecto a partir das vistas fundamentais ou da súa 
perspectiva. 

• Aplica-la normalización na representación de pezas sinxelas e de elementos industriais 
ou de construción. 

• Presenta-los proxectos e debuxos técnicos propostos utilizando as ferramentas gráficas 
aprendidas. 

• Aplica-las curvas cónicas a resolución de problemas técnicos nos que interveña a súa 
definición 

 
MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES PARA SER AVALIADO 
 

• Asistencia habitual a clase 

• Puntualidade nas entradas e saídas 



• Comportamento adecuado na aula 

• Actitude de interese respecto da materia 

• Prestar atención ás explicacións do profesor e ó seu propio traballo 

• Coida-lo material e mailas instalacións 

• Realiza-los traballos propostos tanto para a clase como para a casa, seguindo as 
instrucións sinaladas e sen copialos dos compañeiros. 

• Presentalos traballos nas datas fixadas. 

• Realiza-las probas escritas. 
 
MÍNIMOS NECESARIOS PARA SUPERA-LA MATERIA POR CURSO 
 

• Cumprir los mínimos imprescindibles anteriores. 

• Ter conseguido máis dun catro en tódalas avaliacións. 

• Non ter máis de dúas avaliacións con salificación inferior a cinco 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

• Instrumentos de avaliación: 
o Exercicios casa   10 % 
o Exames (probas escritas) 80 % (a media dos parciais) 
o Actitude na clase  10 % 

• A cantidade de materia a avaliar en cada trimestre é a establecida na temporización da 
programación 

• Nos exames constara a puntuación de cada un dos ítems. Reservarase 1 punto para a 
valoración da presentación e limpeza 

• No caso de decimais nas notas aplicarase o criterio de redondeo 

• Se un alumno fai un exame fraudulento a nota que lle corresponderá será de un 0 

• As avaliacións suspensas poderán superarse cunha proba de recuperación. 

• Para calcular a nota final de xuño utilizaranse as notas mais altas de entre as das 
avaliacións e as súas correspondentes recuperacións 

• Na proba de suficiencia de xuño se concorrera con as avaliacións suspensas 

• Na convocatoria extraordinaria de setembro a nota será o resultado exclusivo do exame 
correspondente que será sobre todos os contidos mínimos especificados na 
programación 

• As materia pendentes se recuperaran o longo do curso realizándose tres exames, uno 
para cada avaliación e un exame final todos os contidos mínimos da materia. 

 


