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1º DE ESO
CUALIFICACIÓN POR AVALIACIÓN:

O grao de consecución dos criterios de avaliación das distintas unidades da materia establecerase do 

seguinte xeito:

a) A través de probas teórico-prácticas, se as houbese, nas unidades didácticas que así o requiran. Peso 

porcentual na nota de cada avaliación: 30%

b) Mediante entregas de traballos teóricos e prácticos, dos que o alumnado coñecerá os indicadores de 

logro. A nota deste apartado será a media aritmética de todos os traballos, valorándose cun 0 os non 

presentados. Peso porcentual na nota de cada avaliación: 70%. Se non houbese proba escrita, o peso 

porcentual sería dun 100%

É importante que se cumpran as instrucións dadas polo profesorado en canto a formato, técnicas, 

materiais, etc., e que os traballos sexan entregados nas datas indicadas, xa que iso será tido en conta na 

avaliación.

Os indicadores de logro corresponderanse cos criterios de avaliación e se poden aplicar en forma de 

rúbricas, listas de cotexo, escalas de valoración, ou outros instrumentos. Un exemplo dalgúns que se 

poden empregar na meirande parte das unidades didácticas sería o seguinte:

- Aplica correctamente as técnicas empregadas en función da mensaxe proposta, manexando os 

materiais e instrumentos necesarios de forma axeitada.

- Aplica correctamente os elementos formais (composición, cor, textura, forma...).

- É quen de expresar con corrección os conceptos sobre os que se traballa e o proceso seguido na 

realización da práctica.

- Acaba e presenta correctamente o traballo, tendo en conta a limpeza, claridade e orde.

- Adecúase ás instrucións e condicións postas polo profesor e sigue un proceso de traballo correcto.

- Nos traballos realizados en grupo, leva a cabo as tarefas asignadas e a súa participación é respectuosa.

- Entrega as tarefas en prazo.

CUALIFICACIÓN FINAL:

A nota final consistirá nunha media aritmética entre as 3 avaliacións, xa que é unha materia 

enimentemente práctica, e esta debe ser avaliada pola suma de todas as tarefas do curso.

Peso de cada avaliación na ponderación final:

- 1ª avaliación: 33%

- 2ª avaliación: 33%

- 3ª avaliación: 33%



3º DE ESO
CUALIFICACIÓN POR AVALIACIÓN:

O grao de consecución dos criterios de avaliación das distintas unidades da materia establecerase do 

seguinte xeito:

a) A través de probas teórico-prácticas, se as houbese, nas unidades didácticas que así o requiran. Peso 

porcentual na nota de cada avaliación: 30%

b) Mediante entregas de traballos teóricos e prácticos, dos que o alumnado coñecerá os indicadores de 

logro. A nota deste apartado será a media aritmética de todos os traballos, valorándose cun 0 os non 

presentados. Peso porcentual na nota de cada avaliación: 70%. Se non houbese proba escrita, o peso 

porcentual sería dun 100%

É importante que se cumpran as instrucións dadas polo profesorado en canto a formato, técnicas, 

materiais, etc., e que os traballos sexan entregados nas datas indicadas, xa que iso será tido en conta na 

avaliación.

Os indicadores de logro corresponderanse cos criterios de avaliación e se poden aplicar en forma de 

rúbricas, listas de cotexo, escalas de valoración, ou outros instrumentos. Un exemplo dalgúns que se 

poden empregar na meirande parte das unidades didácticas sería o seguinte:

- Aplica correctamente as técnicas empregadas en función da mensaxe proposta, manexando os 

materiais e instrumentos necesarios de forma axeitada.

- Aplica correctamente os elementos formais (composición, cor, textura, forma...).

- É quen de expresar con corrección os conceptos sobre os que se traballa e o proceso seguido na 

realización da práctica.

- Acaba e presenta correctamente o traballo, tendo en conta a limpeza, claridade e orde.

- Adecúase ás instrucións e condicións postas polo profesor e sigue un proceso de traballo correcto.

- Nos traballos realizados en grupo, leva a cabo as tarefas asignadas e a súa participación é respectuosa.

- Entrega as tarefas en prazo.

CUALIFICACIÓN FINAL:

A nota final consistirá nunha media aritmética entre as 3 avaliacións, xa que é unha materia 

enimentemente práctica, e esta debe ser avaliada pola suma de todas as tarefas do curso.

Peso de cada avaliación na ponderación final:

- 1ª avaliación: 33%
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- 2ª avaliación: 33%

- 3ª avaliación: 33%

2º DE BACH 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen 

aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 

competencias,  e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.

Para estes cursos poden extraerse da táboa do apartado 4. Nesta se propoñen o grao mínimo de 

consecución necesario dos estandares de aprendizaxe e o mesmo tempo aparecen os procedementos e 

instrumentos de avaliación que ademáis de medir se se cumpren os mínimos esixibles permiten avaliar 

tamén a “cualidade de consecución dos mesmos”, e mesmo aportan outros valores que matizarán a nota 

final do alumno:

Teremos así unha dobre perspectiva na valoración do alumno/a.

Por un lado, se o alumno/a acada as competencias básicas co grao 2 (adquirido) en cada estandar , e por 

outro a valoración da “cualidade de consecución dese estandar” e doutros conceptos en tanto 

coñecementos, destrezas, actitudes, que se poñen en xogo en cada unha das propostas, exercicios, 

exames.

A cualificación numérica de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polos 

alumnos nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte:

80% da nota: 
 Conceptos e procedementos. Probas obxectivas escritas, orais ou multimedia de carácter teórico e práctico 

(exames) efectuados nas datas previstas. Asimesmo realizaranse, a xuízo do profesor os controis 
escritos que estime oportuno, previa comunicación (prazo mínimo 24 horas antes) ao alumnado. Estes

terán un porcentaxe do total dos Apartado 1, segundo os estándares de aprendizaxe a medir. . A falta
non xustificada ao día sinalado para a proba do exame escrito anula o dereito á súa 
repetición

20% da nota, como máximo:

 Procedementos. Se as houbese, actividades presentadas en clase ao longo do curso. 

Nos traballos escritos valorarase fundamentalmente: 

 A aplicación correcta dos conceptos teóricos e os procedementos. 

 A presentación e limpeza, que pode restar ata un 25% do total de puntuación total de proba si aquela non é 

correcta. 

 En calquera caso, para poder obter unha puntuación de aprobado ou superior na avaliación, será necesario 

ter o día fixado para a realización da proba de avaliación entregados como mínimo o 90% dos traballos 

propostos durante a avaliación, que sexan realizados tanto en clase como en casa, advertindo ao alumno a 

obrigación de conservar devanditos traballos ata a finalización do curso. 



Se a un alumno se lle colle copiando nun exame será eliminado o exame e terá que presentarse ao exame de 

recuperación.

Carballo, 10 de setembro de

2022

Xefa do Departamento de Debuxo

Ana Belén Burgos Louro
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