
Concreción dos aspectos relativos á avaliación, que actualizan, 

seguindo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, os recollidos na programación anual do 

departamento de Educación Plástica e Visual para o curso 2021-2022 

 
➢ Para obter a nota da 3ª avaliación parcial, tanto na materia de Educación Plástica e Visual 

coma na de Valores Éticos (impartida por este departamento), en cada un dos curso da ESO 

na materia de Educación Plástica e Visual, mantéñense os criterios de avaliación e 

cualificación establecidos ao principio de curso para a 3ª avaliación. Os instrumentos de 

avaliación serán tamén os establecidos en setembro. 

 

No período de tempo comprendido entre a 3ª avaliación parcial e a avaliación final, do 6 ao 

22 de xuño, desenvolveranse as seguintes tarefas en ambas materias, en función da situación 

do alumnado: 

 

➢ Aqueles alumnos que teñan aprobadas as 3 avaliacións parciais realizarán actividades de 

consolidación, profundización e/ou ampliación dos diversos contidos abordados ao longo 

do curso. A realización destas tarefas permitiralle ao alumnado subir a nota final da 

materia ata un máximo dun punto. 

 

A nota da avaliación final será a media aritmética da 1ª, 2ª e 3ª avaliacións parciais 

máis a puntuación obtida nas tarefas desenvolvidas entre o 6 e o 22 de xuño 

 

➢ No caso dos alumnos con unha ou máis avaliacións non superadas, as tarefas a realizar 

estarán orientadas ao reforzo e recuperación dos estándares establecidos para a 

avaliación ou avaliacións suspensas. Ademais, poderanse levar a cabo probas escritas ou 

orais que se axustarán aos estándares mínimos establecidos para cada avaliación. 

A nota da avaliación final obterase calculando a media aritmética da avaliación ou 

avaliacións aprobadas  e a nota da avaliación ou avaliacións suspensas tomando como 

referencia a nota suspensa máis alta.  

Para superar a materia, a nota da avaliación final debe ser maior o igual a 5 e cada 

unha das avaliacións parciais debe ter unha nota igual ou superior a 4. 

 

En canto ao alumnado coa materia pendente do curso anterior (sexa cal sexa de entre as 

duas que imparte este departamento), durante o período do 6 ao 22 de xuño, o alumnado 

desenvolverá tarefas de repaso daqueles estándares que, do seu plan individualizado, non 

tivese superado despois da 3ª avaliación parcial. O alumnado fará unha proba final na que 

deberá conseguir unha cualificación igual ou superior a 5 para superar a materia. 


