
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º ESO

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  este  curso  pode  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 de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas
polos alumnos nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte: 

Apartados Observacións 
Ponderación

Instrumentos de 
Avaliación

Observacións Ponderación

A

Probas escritas, orais ou 
multimedia
(exames) Láminas e 
traballos realizados na 
aula ou na casa, 
individuais ou en grupo.

Cada proba realizada 
como instrumento 
avaliador (escrita, oral ou
multimedia), que terá un 
carácter de control,  
valorarase da mesma 
maneira que calquera 
lámina ou traballo do 
alumno, de 0 a 10 
puntos, expresándose 
(salvo excepcións) cunha
aproximación máxima de 
0,5 puntos. A nota deste 
apartado será a media 
aritmética das 
cualificacións obtidas en 
cada unha das probas e 
traballos. Para que as 
probas escritas e orais 
fagan media nelas debe 
obterse unha puntuación 
mínima de 3 puntos.Cada
nota parcial debe ser 
testemuña directa da 
consecución positiva dos 

80,00%



estandares de 
aprendizaxe 
correspondentes e o grao
de consecución dos 
mesmos.

B

Rexistro de actitude e 
traballo na aula, do 
interese amosado pola 
materia, da participación 
nas sesións, do coidado 
do material propio e 
alleo, da limpeza e 
prontitude na entrega de 
tarefas,da relacion cordial
co alumnado e co 
profesor.

Dado que este apartado 
supón unha puntuación 
de 2 sobre 10 na nota 
total recomendo a 
valoración de 0,5 puntos 
nos seguintes conceptos:
- Traer sempre o material
preciso a clase 0,5 
puntos - Actitude de 
traballo diario atención e 
participación. 0,5 puntos -
Prontitude na entrega 
das tarefas. 0,5 puntos. - 
Limpeza e coidado dos 
traballos propios e alleos.
0,5 puntos.

20,00%

 

- As recuperacións trimestrais da materia (se o alumno/a non aproba o trimestre) faránse, 
na 1º e 2ª avaliación, logo das datas da avaliación e periodos vacacionais que as 
acompañan. Na 3ª Avaliación, faráse antes do remate desta. A nota final do alumno/a 
faise atendento ó resultado da media aritmética das tres avaliacións.

-  Se  un  alumno/a  non  aproba  na  convocatoria  ordinaria  de  Xuño,  deberá
presentarse  con  toda  a  materia  á  unha  proba  específica  na  convocatoria
extraordinaria de setembro.

3º ESO

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 este curso pode 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: 

Apartados Observacións 
Ponderación

Instrumentos de 
Avaliación

Observacións Ponderación

A Probas escritas, orais ou 
multimedia

(exames) Láminas e 
traballos realizados na 
aula ou na casa, 
individuais ou en grupo.

Cada proba realizada 
como instrumento 
avaliador (escrita, oral ou
multimedia), que terá un 
carácter de control, 
valorarase da mesma 
maneira que calquera 
lámina ou traballo do 
alumno, de 0 a 10 
puntos, expresándose 
(salvo excepcións)  
cunha aproximación 
máxima de 0,5 puntos. A 
nota deste apartado será 
a media aritmética das 
cualificacións obtidas en 
cada unha das probas e 
traballos. Para que as 
probas escritas e orais 
fagan media nelas debe 
obterse unha puntuación 
mínima de 3 
puntos.Cada nota parcial 
debe ser testemuña 
directa da consecución 
positiva dos estandares 
de aprendizaxe 
correspondentes e o grao
de consecución dos 
mesmos.

80,00%

B

Rexistro de actitude e 
traballo na aula, do 
interese amosado pola 
materia, da participación 
nas sesións, do coidado 
do material propio e 
alleo, da limpeza e 
prontitude na entrega de 
tarefas,da relacion cordial
co alumnado e co 
profesor.

Dado que este apartado 
supón unha puntuación 
de 2 sobre 10 na nota 
total recomendo a 
valoración de 0,5 puntos 
nos seguintes conceptos:
- Traer sempre o material
preciso a clase 0,5 
puntos - Actitude de 
traballo diario atención e 
participación. 0,5 puntos 
- Prontitude na entrega 
das tarefas. 0,5 puntos. - 
Limpeza e coidado dos 
traballos propios e alleos.
0,5 puntos.

20,00%



- As recuperacións trimestrais da materia (se o alumno/a non aproba o trimestre) faránse, 
na 1º e 2ª avaliación, logo das datas da avaliación e periodos vacacionais que as 
acompañan. Na 3ª Avaliación, faráse antes do remate desta. A nota final do alumno/a 
faise atendento ó resultado da media aritmética das tres avaliacións.

- Se un alumno/a non aproba na convocatoria ordinaria de Xuño, deberá presentarse con
toda a materia á unha proba específica na convocatoria extraordinaria de setembro.

4º ESO

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 este curso pode 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: 

Apartados Observacións 
Ponderación

Instrumentos de 
Avaliación

Observacións Ponderación

A

Probas escritas, orais ou 
multimedia
(exames) Láminas e 
traballos realizados na 
aula ou na casa, 
individuais ou en grupo.

Cada proba realizada 
como instrumento 
avaliador (escrita, oral ou
multimedia), que terá un 
carácter de control,  
valorarase da mesma 
maneira que calquera 
lámina ou traballo do 
alumno, de 0 a 10 
puntos, expresándose 
(salvo excepcións) cunha
aproximación máxima de 
0,5 puntos. A nota deste 
apartado será a media 
aritmética das 
cualificacións obtidas en 
cada unha das probas e 
traballos. Para que as 
probas escritas e orais 

80,00%



fagan media nelas debe 
obterse unha puntuación 
mínima de 3 puntos.Cada
nota parcial debe ser 
testemuña directa da 
consecución positiva dos 
estandares de 
aprendizaxe 
correspondentes e o grao
de consecución dos 
mesmos.

B

Rexistro de actitude e 
traballo na aula, do 
interese amosado pola 
materia, da participación 
nas sesións, do coidado 
do material propio e 
alleo, da limpeza e 
prontitude na entrega de 
tarefas,da relacion cordial
e respetuosa co resto do 
alumnado e co profesor.

Dado que este apartado 
supón unha puntuación 
de 2 sobre 10 na nota 
total recomendo a 
valoración de 0,5 puntos 
nos seguintes conceptos:
- Traer sempre o material
preciso a clase 0,5 
puntos - Actitude de 
traballo diario atención e 
participación. 0,5 puntos -
Prontitude na entrega 
das tarefas. 0,5 puntos. - 
Limpeza e coidado dos 
traballos propios e alleos.
0,5 puntos.

20,00%

- As recuperacións trimestrais da materia (se o alumno/a non aproba o trimestre) faránse, 
na 1º e 2ª avaliación, logo das datas da avaliación e periodos vacacionais que as 
acompañan. Na 3ª Avaliación, faráse antes do remate desta. A nota final do alumno/a 
faise atendento ó resultado da media aritmética das tres avaliacións.

-  Se  un  alumno/a  non  aproba  na  convocatoria  ordinaria  de  Xuño,  deberá
presentarse  con  toda  a  materia  á  unha  proba  específica  na  convocatoria
extraordinaria de Setembro.


