
ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO
DIDÁCTICO DE E.P.V. e A. DO I.E.S. POETA AÑÓN PARA 

O CURSO 2021/2022

Conforme o publicado na ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza
a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación
secundaria  obrigatoria  e  de bacharelato  no sistema educativo  de Galicia,  o
Departamento  de  Artes  Plásticas  modifica  o  apartado  correspondente  a  os
criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Consecuentemente,  introdúcense os  seguintes  cambios  na programación da
materia E.P.V e A.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO

Comprobarase si o alumno acadou os obxectivos propostos para cada bloque a
partires dos traballos prácticos que se recollerán periodicamente para a súa
valoración. Aquí se inclúen tanto os exercicios ou tarefas feitas na aula, ( xa
sexa presencial ou virtual), como todo aquel traballo obrigatorio que teñan que
facer  fora  de  ela.  Faranse  probas  escritas  ou  orais  (  incluso  poderán  ser,
segundo a situación sanitaria o requira, virtuais )que permitan saber o grado
de  aprendizaxe  da  parte  máis  técnica  e  teórica  da  materia.  Estas  probas
complementarán  a  nota  da  avaliación,  ademais  da  observación  directa  do
alumnado  para  o  que  están  establecidas  rúbricas,  realización  de  tarefas,
consulta de material recollido na plataforma E-DIXGAL e os traballos concretos.

CRITERIOS PARA DETERMINAR A CUALIFICACIÓN FINAL.

A nota final do curso será a nota media das tres avaliacións, podendo ter cada
unha delas as súas características particulares e totalmente imprevisibles no
momento actual.
Se nun dos trimestres xúntanse as dúas probabilidades, avaliarase segundo a
adaptación para o ensino non presencial.
Os/as alumnos/as para acadar uns resultados finais positivos terán que 
alcanzar un mínimo de 4,5 de nota media f inal.

PROBAS DE RECUPERACIÓN

Para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa, o profesor valorará a
maneira de poder  recuperala. Poderá fixar: un exame de recuperación, unha
serie de exercicios que terán que presentar na data fixada e que recollan os
aspectos máis importantes da materia vista para que os fagan na casa, ou o
acabado dalgúns  dos  exercicios  que  deixaran  sen  rematar  nesa  avaliación.



Tamén pode dar por recuperada unha avaliación si  na seguinte séguense a
traballar  aqueles  conceptos  ou  técnicas  non  asimiladas  anteriormente  e
consegue acadar os mínimos esixidos.
O alumnado  que  durante  o  curso  non  acadou  un  resultado  positivo  na  3ª
avaliación , terá que realizar as tarefas ou superar as probas que se indiquen
no seu informe individualizado de recuperación, para ter superada a materia na
avaliación final.
Para efectos de cálculo  da cualificación final, terase en conta as
cualificacións máis altas por avaliación, indiferentemente de si  foi  obtida na
avaliación ou na recuperación.

A xefa do departamento de Artes Plásticas do I.E.S. Poeta Añón.
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