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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL 

 

GRAO E CONTIDOS MÍNIMOS DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA EN 1º,3º E 

4º DA E.S.O. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

NA E.S.O. 

 

 

DEBUXO TÉCNICO BACHARELATO 

 

GRAO E CONTIDOS MÍNIMOS DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA EN 1º E 2º 

DE BACHARELATO PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, 

REFORZOS PARA LOGRAR A RECUPERACIÓN E CRITERIOS DE PROMOCIÓN NO 

BACHARELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL   1º   DA E.S.O 

 

GRAO MÍNIMO  

1. Experimentar de forma sinxela coas variacións formais do punto o plano e a liña. 
2. Expresar emocións de forma sinxela utilizando distintos elementos configurativos e 
recursos gráficos: liña, puntos, cores, texturas, claroscuros, etc. 
3. Identificar e aplicar os conceptos básicos de equilibrio, proporción e ritmo en 
composición sinxelas. 
4. Experimentar de forma básica coas cores primarias e secundarias. 
5. Transcribir texturas táctiles e texturas visuais mediante as técnicas frottage. 
6. Coñecer de forma básica e aplicar de forma sinxela as posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas: témpera, lápis de grafito e de cor, 
colaxe. 
7. Recoñecer os graos esenciais de iconicidade en imaxes presentes no ámbito 
comunicativo. 
8. Distinguir os tipos básicos e crear tipos de imaxes sinxelas segundo a sua relación 
significante-significado: símbolos e iconos. 
9. Analizar cómics de forma básica e realizar cómics sinxelos. 
10. Diferenciar e analizar de forma básica os elementos esenciais que interveñen nun 
acto de comunicación. 
11. Recoñecer as función básicas da comunicación. 
12. Manexo da escuadra e cartabón para o trazado de paralelas, perpendiculares e 
rectas 45º. 
13. Construir distintos tipos de redes básicas, utilizando escuadra e cartabón. 
14. Coñecer os conceptos esenciais de circunferencia, círculo e arco. 
15. División da circunferencia en partes iguais. 
16. Comprender o concepto básico de ángulo e bisectriz e clasificación de ángulos 
agudos, rectos e obtusos. 
17. Estudiar a suma e resta de ángulos. 
18. Estudiar o concepto básico de bisectriz e a sua construcción. 
19. Construcción da mediatriz dun segmento. 
20. Estudiar as aplicacións básicas do teorema de Thales. 
21. Comprender a clasificación básica dos triángulos en función dos seus lados e 
ángulos. 
22. Construir triángulos coñecendo 3 dos seus datos (lados e ángulos). 
23. Triángulo rectángulo: características e construcción. 
24. Cuadriláteros, clasificación e propiedades. 
25. Executar as construcción básicas de paralelogramos. 
26. Clasificar os polígonos en función dos seus lados regulares e irregulares. 
27. Estudiar a construcción básicas de polígonos regulares inscritos na circunferencia. 
 



 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL   3º   DA E.S.O 

GRAO MÍNIMO  

 

1. Coñecer de forma básica e aplicar de forma sinxela os métodos creativos gráfico-

plásticos aplicados a procesos de artes plásticas e deseño. 

2. Crear composicións gráfico-plásticas sinxelas persoais e colectivas. 

3. Debuxar con distintos niveis básicos de iconicidade da imaxe. 

4. Identificar e diferenciar as propiedades básicas de cor, luz e a cor pigmento. 

5. Coñecer e aplicar de forma sinxela as posibilidades expresivas básicas das 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas: témpera e lápis de grafito e 

de cor; colaxe. 

6. Identificar os elementos e factores esenciais que interveñen no proceso de 

percepción de imaxes. 

7. Recoñecer de forma básica as leis visuais da Gestalt que posibilitan as ilusións 

ópticas e aplicar estas leis na elaboración de obras sinxelas propias. 

8. Coñecer os fundamentos básicos da imaxe en movemento e exploraras súas 

posilidades expresivas mais sinxelas. 

9. Identificar de forma básica significante e significado nun signo visual. 

10. Describir, analizar e interpretar unha imaxe sinxela, distinguindo os seus 

aspectos denotativo e connotativo. 

11. Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os fundamentos 

básicos desta. 

12. Utilizar suficientemente as linguaxes visual e audiovisual con distintas función 

básicas. 

13. Identificar e recoñecer as linguaxes visuais apreciando os estilos e as tendencias 

básicas, valorando e respectando do patrimonio histórico e cultural e gozando 

del. 

14. Identificar e empregar recursos visuais sinxelos como as figuras retóricas na 

linguaxe publicitaria. 

15. Apreciar a linguaxe do cine analizando obras sinxelas de xeito crítico, situándoas 

aproximadamente no seu contexto histórico e sociocultural, e reflexionando 

sobre a relación esencial da linguaxe cinematográfica coa mensaxe da obra. 

16. Comprender os fundamentos esenciais da linguaxe multimedia, valorar as 

achegas das tecnoloxías dixitais e ser capaz de elaborar documentos sinxelos 

mediante este. 

17. Coñecer lugares xeométricos e definitivos de forma sinxela. 

18. Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os regulares e os 

irregulares. 

19. Estudiar a construcción básica e xeral de polígonos regulares coñecendo o lado. 



20. Comprender as condición esenciais dos centros e as rectas tanxentes nos casos 

sinxelos de tanxencias e enlaces. 

21. Comprender a construcción do óvalo e do ovoide básicos, aplicando as 

propiedades da tanxencias entre circunferencias. 

22. Analizar e estudiar as propiedades principales das tanxencias nos óvalos e nos 

ovoides. 

23. Aplicar as condición básicas das tanxencias e enlaces para construir espirais de 

dous, tres, catro e cinco metros. 

24. Estudiar os conceptos de simetría, xiros e translacións aplicándoos ao deseño de 

composición sinxelas con módulos. 

25. Comprender o concepto básico de proxección e aplicalo ao debuxo das vistas de 

obxectos simples con coñecemento da utilidade das anotacións, practicando 

sobre as tres vistas de obxectos sinxelos e partindo da análise das súas vistas 

principais. 

26. Comprender e practicar con elementos simples o procedemento da perspectiva 

cabaleira aplicada a volúmenes elementais. 

27. Comprender e practicar os procesos básicos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sinxelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL   4º   DA E.S.O. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1. Leis da composición. 

2. Leis da composición: movemento, ritmo e liñas de forza. 

3. Cor como ferramenta simbólica. 

4. Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Experimentación con diversos materiais. 

5. Interese pola investigación sobre materiais, soportes, técnicas e ferramentas con 

fins concretos, así como a utilización das tecnoloxías da información nas creacións 

propias. 

6. Seguimento do proceso de creación: bosquexo, proxecto, presentación final e 

avaliación (reflexión propia e avaliación colectiva). 

7. Elaboración de proxectos plásticos de forma cooperativa. 

8. Lectura e valoración de obras artísticas e imaxes en distintos soportes. 

9. Trazados xeométricos: cuadriláteros, polígonos regulares e división da 

circunferencia. 

10.  Tanxencias e enlaces. 

11. Interpretación das pezas a través das súas vistas diédricas. 

12. Trazado, medidas e posicións correctas das vistas de pezas sinxelas. Liñas vistas e 

ocultas. Esbozo a man alzada e con utensilios de debuxo técnico. 

13. Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e coeficiente de reducción.Liñas vistas e 

ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

14. Sistema axonométrico. Isometría. Posición dos eixes. Liñas vistas e ocultas. 

Rotulaxe. Escalas. 

15. Perspectiva cónica central. 

16. Perspectiva cónica oblicua. 

17. Análise das posibilidades da posición do punto de vista. 

18. Debuxo asistido por computador. Trazado de pezas planas e de tridimensionais 

sinxelas. 

19. Análise das linguaxes visuais cotiás (arte, deseño, publicidade, etc). 

20. Campos de aplicación do deseño. 

21. Deseño de composicións modulares utilizando trazados xeométricos. 

22. Compoñentes da imaxe corporativa: nome, cor, tipofrafía, logotipo, etc. 

23. Secuenciación e elaboración de proxectos creativos adaptados as áreas do deseño. 

24. Tipos de planos cinematográficos. 

25. Estudio de planos, angulacións e movementos de cámara no cine. 

26. Criterios estéticos na elaboración de fotografías. 

27. Creación dixital de imaxes. 

28. Deseño dun proxecto publicitario. 

 



 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

  

Levaráse a cabo a avaliación coas calificacións procedentes de probas específicas 
de avaliación, terase en conta as tarefas dos traballos realizados o longo da mesma 
sendo necesarias para superar a materia. Con posterioraridade ás tres avaliacións, 
o alumnado con alguna avaliación pendente terá acceso a unha proba final  de 
suficiencia. No caso de non superar dita proba, haberá opción a presentarse ó examen 
de setembro, no cal entrará toda a materia. 

 
 

As actividades iniciais de cada unidade ofrecen elementos suficientes para realizar o 

diagnósticoda situación dos alumnos (avaliación inicial) 

As actividades de estudo inclúen exercicios que pretenden mellorar a acción docente 

mediante a contínua observación e reflexión conxunta (avaliación formativa) 

A hora de es tablecer contidos nunha proba escrita haberá que valorar en igual 

medida a adquisición de coñecementos teórico memorísticos como a capacidade 

crítica e valorativa que o alumno sexa capaz de desenvolver a hora de enfrontarse con 

distintas fontes, o que supón o permanente seguimento do proceso de ensino-

aprendizaxe procurando datos obxectivos suficientes. De forma xeral, terase en conta 

a distancia entre motivación, esforzo creativo, actitudes e corrección técnica e 

competencias e obxectivos propostos; valorando en cada caso circunstancias 

individuais e méritos singulares que sirvan para apreciar de forma obxectiva certa ou 

non certa ponderación. 

Como instrumentos concretos para avaliar poderanse 

contemplar os seguintes: 

 

● Análise de traballos realizados na clase 
 

● Análise de traballos propostos para realizar fora da clase. 
 

● Proxectos a desenvolver individualmente ou en grupo 
 

● Cuestionarios e test 
 

● Probas e exames escritos. 
 

● Probas orais. 
 

● Resolución de exercicios e problemas 
 



● Entrevistas, conversacións e debates 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA ESO  
 

Para cualificar teranse en conta os seguintes criterios: 

 

● Motivación independente de circunstancias externas. 
 

● Responsabilidade e autonomía. 
 

● Participación e propostas. 
 

● Iniciativa e interese. 
 

● Resolución creativa. 

● Apartacións e traballo en grupo. 
 

● Presentación e acabado dos traballos. 
 

● Nivel de execución e técnica empregada. 
 

● Resultados en probas e exames 
 

 

Realizarase a lo menos unha ou dúas probas (exame) por avaliación. A data de 

realización de ditas probas será anunciada coa suficiente antelación, ainda que o 

profesor é libre de levar a cabo algunha proba sorpresa, para a cal non precisará avisar 

previamente ó alumnado. 

Tamén se terá en conta a realización de exercicios e traballos a diario, tanto na clase 

como na casa. 

Considerando que non tódolos procedementos de avaliación poden ter o mesmo valor 

na nota final, o valor ponderativo que se lle asigna a cada un deles será o seguinte: 

1. Probas escritas (EXAME)           70%. 

2. Exercicios cotiáns, traballos realizados na clase, participación na clase de maneira 

positiva              20%. 

3. Traballos realizados na casa      10%. 

A nota da avaliación será o resultado medio das notas das probas escritas efectuadas, 

ata o 70% máis o 30% dos exercicios e traballos realizados tanto na clase coma na casa. 

  



 

 

O resultado da aplicación dos criterios e instrumentos de avaliación expresarase en cada 

un dos trimestres  e ao rematar o curso mediante unha escala de cualificación de (un ao 

dez , sendo o aprobado o 5 )  

As correccións que realice o profesor sobre exámes, tarefas , exercicios e traballos dos 

alumnos serán coñecidas por estes sempre que sexa posible , por isto o profesor 

mostrará os exercicios unha vez correxidos ,se considerará de obrigado cumprimento 

no caso de probas obxectivas 

 

En todos os cursos da ESO farase unha RECUPERACIÓN ao final do trimestre si o tempo 

o permite si non ao comenzo do seguinte trimestre na 1ª e 2ª avaliación , sendo na 3ª 

avaliación a recuperación final unha semana antes de que remate o curso ,  mediante 

unha proba obxectiva que recolla os contidos tratados en todos os trimestres 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO: Será unha proba cos contidos de todo o curso. 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES. 

Seguiranse os criterios de avaliación vixentes sobre avaliación , promoción e titulación 

na  E.S.O.  

PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES. 

 

O alumnado con materias pendentes terá que acadar as competencias e obxectivos 

mínimos expostos na presente programación en calquera das convocatorias previstas 

para avaliar a materia. 

Contidos esixibles 
 

Os contidos esixibles están en relación co grao mínimo e os obxectivos mínimos xerais 

establecidos na presente programación para cada curso ordinario. En todo caso 

teranse en conta o grao de cumprimento das competencias e outras circunstancias 

que poidan ser tidas en consideración como elemento positivo de cara a valorar o 

esforzo realizado. 

 

Programa de reforzo para a recuperación das materias 
pendentes. 

 



Durante o curso farase un seguimento de dito alumnado para que poida superar 

os obxectivos previstos facilitándolles periodicamente material de traballo e 

avaliando as actividades que vaian realizando, incidindo principalmente nos 

apartados nos que presenten máis dificultades. 

 

 

Actividades de avaliación 

 

As actividades de avaliación consistiran no análise de traballos, en entrevistas e 

probas ou exames que sirvan para valorar o grao de cumprimento dos obxectivos 

marcados. 

 

Criterios para superar as materias pendentes  

 

 Dependendo das circunstancias do alumno podemos establecer diferentes criterios 

para a   superación da materia pendente. 

 No caso de alumnos que teñen a mesma materia no curso actual e teñen que 

recuperar a pendente doutro curso terase en conta a progresión da materia no actual 

curso. Observaranse as relacións nos contidos de cada curso e a súa implicación na 

consecución das competencias para ponderar na avaliación e nos resultados 

acadados aqueles que sexan máis ou menos independentes ou que garden relación 

directa e necesaria para superar a materia. Tendo en conta estas circunstancias 

estableceranse criterios que relacionen a cada apartado da materia nos distintos 

cursos para avaliar obxectivamente os resultados. 

 

No caso de materias non existentes no curso inmediatamente anterior teranse en 

conta os criterios de avaliación e cualificación do curso correspondente e os obxectivos 

mínimos en relación co grao de cumprimento das competencias. 

 

En todo caso, o alumno terá que acadar na materia pendente as competencias e 

obxectivos mínimos establecidos no curso correspondente. 

Se o alumno non acadara os obxectivos mínimos ao longo do curso poderá optar a 

unha proba ordinaria no mes de Maio e unha extraordinaria no mes de Setembro. 

 

 

 

DEBUXO TÉCNICO 1º BACHARELATO 

 



GRAO MÍNIMO 

 

1. Determinar coa axuda de regra e compás os principais lugares xeométricos de 

aplicación aos trazados fundamentais no plano  e comproba gráficamente o 

cumprimento das condición establecidas. 

2. Resolver triángulos coa axuda de regra e compás, aplicando as propiedades das 

suas liñas e os puntos notables, e os principios xeométricos elementais e xustifica 

os procedementos utilizados. 

3. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos analizando as relación 

métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por triangulación, radiación, 

itinerario ou relación de semellanza. 

4. Reproducir figuras proporcionais determinando a razón idónea para os espazo de 

debuxo disponible, construindo a escala gráfica correspondente en función da 

apreciación establecida e utilizándoa coa precisión requirida  

5. Comprende as características das transformacións xeométricas elementais (xiro, 

translación, simetría, homotecia e afinidade), identificando as súas invariantes, e 

aplicaas para a resolución de problemas xeométricos e para a representación de 

formas planas. 

6. Resolver problemas básicos de tanxencias con axuda de regra e compás, aplicando 

con rigor e exactitude as súas propiedades intrínsecas e utilizando recursos 

gráficos para destacar claramento o trazado principal elaborado das liñas 

auxiliares utilizadas. 

7. Aplicar os coñecementos de tanxencias á construcción de óvalos, ovoides e 

espirais, e relaciona a súa forma coas principais aplicación no deseño 

arquitectónico industrial. 

8. Deseñar a partir dun bosquexo previo o reproduce á escala conveniente figuras 

planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de circunferencia, 

indicando gráficamente a construcción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a 

relación entre os seus elementos. 

9. Establecer o ámbito de aplicación dos principais sistemas de representación, e 

ilustra as suas vantaxes e os seus inconvenientes mediante o debuxo a man alzada 

dun mesmo corpo xeométrico sinxelo. 

10. Comprender o funcionamento do sistema diédrico, relacionando os seus 

elementos, convencionalismos e notacións coas proxeccións necesarias para 

representar inequívocamente a posición de puntos , rectas e planos, e resolve 

problemas de pertenza, intersección e verdadeira magnitude. 

11. Deseñar ou reproducir sistemas tridimensionais sinxelas debuxando a man alzada 

as súas vistas principais no sistema de proxección octogonal establecido pola 

norma de aplicación, dispondo as proxeccións suficientes para a súa definición e 

identificando os seus elementos de xeito inequívoco. 

 



12. Visualizar no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas definidas 

suficientemente polas súas vistas principais, dibuxando a man alzada 

axonometrías convencionais. 

13. Realizar perspectivas isométricas de corpos definidos polas súas vistas principais, 

coa axuda de utensilios de debuxo sobre taboleiro, representando as 

circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos planos coordenados, 

dispondo a súa orientación para simplificar o trazado. 

14. Realizar perspectivas cabaleiras ou planimétricas (militares) de corpos ou espazos 

con circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos planos coordenados 

como óvalos en lugar de elipses, simplificando o seu trazado. 

15. Debuxar coa axuda de utensilios de debuxo perspectivas cónicas centrais de 

corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos 

planos coordenados dispondo a súa orientación para simplificar o seu trazado. 

16. Representar formas sólidas ou espaciais con arcos de circunferencia en caras 

horizontais ou verticais, debuxando perspectivas cónicas  oblícuas coa axuda de 

utensilios de debuxo, simplificando a construcción das elipses perspectivas 

mediante o trazado de polígonos circunscritos, trazándose a man alzada ou coa 

axuda de patróns de curvas. 

17. Describir os obxectivos e os ámbitos de utilización das normas UNE, EN e ISO. 

18. Representar pezas e elementos industriais ou de construcción , aplicando as súas 

normas referidas aos principais métodos de proxección ortográficos, seleccionado 

as vistas imprescindibles para a súa definición, dispondoas axeitadamente e 

diferenciando o trazado de eixes, liñas vistas e ocultas. 

19. Cota pezas industrias sinxelas identificando as cotas necesarias para a súa correcta 

definición dimensional e dispondoas de acordó coa norma. 

20. Representar obxectos con ocos mediante cortes e sección, aplicando as normas 

básicas correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

2º DE BACHARELATO DEBUXO TÉCNICO 

 

CONTIDOS MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA 

 



 XEOMETRÍA E DEBUXO TÉCNICO  

  

1.1. TRAZADOS NO PLANO:  Arco capaz.  Rectángulo áureo.  Equivalencia   

 1.2. POTENCIA: Eixe e centro radical.  Aplicacións a resolución de tanxencias.  

 1.3. TRANSFORMACIÓNS XEOMÉTRICAS NO PLANO:  Homoloxía, afinidade e inversión.   

 1.4. CURVAS CÓNICAS E TÉCNICAS:  Elipse, hipérbola e parábola.   Interseccións con 

rectas e rectas tanxentes.  

  

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  

2.1. SISTEMA DIÉDRICO:   

Pertenza, incidencia, paralelismo e perpendicularidade.  

Xiros, abatementos e cambios de plano  

Verdadeiras magnitudes de segmentos e figuras planas.  

Representación de corpos xeométricos: prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.  

Poliedros regulares: tetraedro, hexaedro, octaedro.  

Intersección con rectas.  Seccións planas.  Obtención de desenvolvementos.  

  

2.2. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL Fundamentos do sistema, proxeccións e 

coeficientes de redución.  

Representación de corpos  xeométricos en axonométrico ortogonal, a partir das súas 

proxeccións diédricas.  

  

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROXECTOS  

3.1. DEBUXOS DE BOSQUEXOS A MAN ALZADA.  

A partir pezas dadas en axonometría a escala, elaborar as vistas, cortes e/ou seccións.  

3.2. ELABORACIÓN DE DEBUXOS ACOUTADOS 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO  

 

Levaráse a cabo a avaliación coas calificacións procedentes de probas específicas 

de avaliación, terase en conta as tarefas dos traballos realizados o longo da mesma 
sendo necesarias para superar a materia. Con posterioraridade ás tres avaliacións, 



o alumnado con alguna avaliación pendente terá acceso a unha proba final  de 
suficiencia. No caso de non superar dita proba, haberá opción a presentarse ó examen 
de setembro, no cal entrará toda a materia. 

 
 

As actividades iniciais de cada unidade ofrecen elementos suficientes para realizar o 

diagnósticoda situación dos alumnos (avaliación inicial). 

As actividades de estudo inclúen exercicios que pretenden mellorar a acción docente 

mediante a contínua observación e reflexión conxunta(avaliación formativa). 

A hora de es tablecer contidos nunha proba escrita haberá que valorar en igual 

medida a adquisición de coñecementos teórico memorísticos como a capacidade 

crítica e valorativa que o alumno sexa capaz de desenvolver a hora de enfrontarse con 

distintas fontes, o que supón o permanente seguimento do proceso de ensino-

aprendizaxe procurando datos obxectivos suficientes. De forma xeral, terase en conta 

a distancia entre motivación, esforzo creativo, actitudes e corrección técnica e 

competencias e obxectivos propostos; valorando en cada caso circunstancias 

individuais e méritos singulares que sirvan para apreciar de forma obxectiva certa ou 

non certa ponderación. 

 

Como instrumentos concretos para avaliar poderanse 

contemplar os seguintes: 

 

● Análise de traballos realizados na clase 
 

● Análise de traballos propostos para realizar fora da clase. 
 

● Proxectos a desenvolver individualmente ou en grupo 
 

● Cuestionarios e test 
 

● Probas e exames escritos. 
 

● Probas orais. 
 

● Resolución de exercicios e problemas 
 

● Entrevistas, conversacións e debates 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO BACHARELATO  
 

Para o proceso de establecer a cualificación do alumnado, dentro do marco   

pedagóxico da avaliación contínua, o profesorado terá en conta o traballo  



desenvolvido de xeito cotián na aula e establecerá a realización de probas 

obxectivas de coñecemento que sempre se axustarán aos marcos das convocatorias 

ordinarias e extraordinarias nas datas establecidas  pola Comisión de Coordinación 

Pedagóxica (CCP) e a dirección do centro. 
 

Para cualificar teranse en conta os seguintes criterios: 

 

● Motivación independente de circunstancias externas. 
 

● Responsabilidade e autonomía. 
 

● Participación e propostas. 
 

● Iniciativa e interese. 
 

● Apartacións e traballo en grupo. 
 

● Presentación e acabado dos traballos. 
 

● Nivel de execución e técnica empregada. 
 

● Resultados en probas e exames 
 

Realizarase a lo menos unha ou dúas probas escritas por avaliación. A data de realización 

de ditas probas será anunciada coa suficiente antelación, ainda que o profesor é libre 

de levar a cabo algunha proba sorpresa, para a cal non precisará avisar previamente ó 

alumnado. 

Tamén se terá en conta a realización de exercicios e traballos a diario, tanto na clase 

como na casa. 

Considerando que non tódolos procedementos de avaliación poden ter o mesmo valor 

na nota final, o valor ponderativo que se lle asigna a cada un deles será o seguinte: 

 

 

 

 

 

1. Probas escritas (EXAME)          90%. 

2. Exercicios cotiáns, traballos realizados na clase, participación na clase de maneira 

positiva             5%. 



3. Traballos realizados na casa      5%. 

A nota da avaliación será o resultado medio das notas das probas escritas efectuadas, 

ata o 90% máis o 10% dos exercicios e traballos realizados tanto na clase coma na casa. 

 

O resultado da aplicación dos criterios e instrumentos de avaliación expresarase en cada 

un dos trimestres  e ao rematar o curso mediante unha escala de cualificación de (un ao 

dez , sendo o aprobado o 5 )  

 

As correccións que realice o profesor sobre exámes , tarefas , exercicios e traballos dos 

alumnos serán coñecidas por estes sempre que sexa posible , por isto o profesor 

mostrará os exercicios unha vez correxidos ,se considerará de obrigado cumprimento 

no caso de probas obxectivas 

 

En todos os cursos do bacharelato farase unha RECUPERACIÓN ao final do trimestre si 

o tempo o permite si non ao comenzo do seguinte trimestre na 1ª e 2ª avaliación , sendo 

na 3ª avaliación a recuperación final unha semana antes de que remate o curso ,  

mediante unha proba obxectiva que recolla os contidos tratados en todos os trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Será unha proba cos contidos de todo o curso 

 

Para o alumnado coa materia pendente de 1º de Bacharelato, realizarase unha proba 

obxectiva de coñecementos nas datas correspondentes, dacordo co temario 

exposto no apartado de contidos mínimos. 
 



O alumnado terá que traer o material en perfecto estado de uso todos os dias. A 

realización de todas as tarefas propostas polo profesorado será condición 

indispensable para aprobar o curso, entregadas en tempo e forma. Por esta razón, 

o 

alumnado que acuda ás probas de xuño ou setembro, así como ás probas 

programadas ao longo do curso, fará unha proba obxectiva de coñecementos que 

terá 

como temario básico de contidos que a seguir aparecen no apartado “Mínimos 

esixibles para a obtención dunha avaliación positiva”. Para a proba de setembro 

será 

obrigatoria a entrega de todas as láminas e soamente punturá a proba obxectiva 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

O proceso de ensinanza, a avaliación ea recuperación son aspectos dunha misma 

realidade. 

 

O fin da avaliación é por unha parte, viciar a aprendizaje realizado polo alumno de xeito 

que si o seu progreso é insatisfactorio, pódense aplicar as correccións oportunas  e por 

unha parte ofrecer uns indicadores que permitan ao profesor aplicá-los mecanismos 

correctores do proceso mesmo da ensinanza, polo que a avaliación é a máis importante 

fonte de información do citado proceso interactivo de ensinanza e aprendizaxe; non so 

se avalía o rendimento do alumno, senon tamén o proceso da ensinanza que – como 

acabamos de decir- inclúe a subsanación das deficiencias no proceso de recuperación 

simultáneo. 

 

No tocante ós obxectivos relacionados cos contidos mínimos, distintos en cada 

avaliación, se contamos con interés e a colaboración do alumno, un medio moi eficaz de 

recuperá-los é a realización de traballos persoais  que cubran as deficiencias individuais 

de cada alumno, ea realización dunha proba escrita específica dos temas tratados en 

cada período avaliatorio. O final do curso sería con tódolos contidos estudiados, si se 

ten sin recuperá-lo anterior. 

 

 

Se lle pedirá a cada alumno coa asignatura pendente a elaboración de traballos que 

deberá presentar ó profesor nas datas establecidas. 

Poderase pedir a estes alumnos, tamén, a repetición dos traballos de avaliación, aínda 

que estes foran aprobados o ano anterior. 



Establecerase, a súa vez, un horario especial de atención os alumnos pendentes coa 

finalidade de resolver as cuestión e dúbidas que podan ir xurdindo ó longo do curso. 

 

REFORZOS PARA LOGRAR A RECUPERACIÓN 

 

Establecese  como medida de reforzo o traballo en grupo ou de forma individual de 

traballos co asesoramento do profesor,no caso de que a medida tomada, máis os 

traballos realizados na casa non sexan efectivos recurriráse a unha entrevista persoal co 

alumno e pais do alumno e a unha entrevista co orientador do centro podéndose 

considerar a posibilidade de proponer un apoio externo ó propio Instituto. 

 

PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS NOS CONTIDOS 

PROGRESIVOS 

Os procedementos que se utilizarán para acreditar os coñecementos serán as diferentes 

actividades e traballos plantexados polo profesor, as probas escritas establecidas na 

programación e un seguemento o máis personalizado posible do noso alumnado. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Consideramos que que tendo en conta as características do noso alumnado chegado ó 

nivel de Bacharelato, os criterios de promoción deben coincidir cos criterios mínimos de 

avaliación e promoción citados nesta programación. 

Isto non obsta para que se poida ter en conta en casos especiais a madurez do alumno 

certificada pola Xunta de Avaliación. 

 


