
 

ADDENDA Á PROGRAMACIÓN 2022-23 DO DEPARTAMENTO DE DEBUXO. 
 

Curso LOMCE: 4º ESO 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
O/a alumno/a deberá realizar todalas tarefas que se propoñan na clase ao longo do curso. Avisarase con antelación 
suficiente, da data de recollida das súas producións. Fóra dese prazo, non se recollerá traballo ningún, agás si existe unha 
causa de forza maior.   
Tanto as producións como as probas obxectivas deben ir claramente identificadas co nome e apelidos do/a autor/a, 
ordeadas, limpas, sen dobreces, roturas ou enmendas. Non se corrixirán traballos anónimos. . É obriga do alumno/a 
custodiar ata final de curso todas as producións devoltas corrixidas polo profesorado.   
 O alumnado fará dous Proxectos por avaliación que  serán escollidos a criterio individual segundo os propios intereses de 
cada un/unha. Traballando coma mínimo os 6 . Cada Proxecto ten a súa Rúbrica. A nota acadada na Avaliación será a 
media aritmética de dúas Rúbricas.   
Cando o profesor o estime oportuno, os proxectos poderán facerse grupal ou individualmente, tendo liberdade o 
alumnado para agruparse con quen o desexe. Así mesmo a colaboración nos Proxectos do Centro ou colaboracións con 
outros Departamentos poderá formar parte dun deses Proxectos (feitos de xeito individual ou grupal do alumnado), 
convenientemente adaptado entre o profesor e o alumnado; e finalmente utilizarse para ser avaliado coa Rúbrica 
correspondente.  
Cada Rúbrica componse de tres apartados que son 3 Descritores e Indicadores de desempeño debidamente explicados.  
A puntuación de cada Descritor e Indicadores de desempeño, estará comprendida entre 1 punto e 4 puntos.  
Cando o Descritor correspondente non poda ser avaliado por mor de non terse presentado o traballo, en tempo e forma, a 
puntuación acadada será de cero e sumará como tal cos dous Descritores que completan esa Rúbrica do Proxecto para 
obter a nota total nese Proxecto.  
 
Cando a media aritmética de ambas Rúbricas de Proxecto resulte en 4,5 puntos o alumno ou alumna estará aprobado ou 
aprobada cun 5 na Avaliación. E así sempre, sumando medio punto para redondear a nota. Así si nos tres Descritores e 
Indicadores de desempeño, por exemplo, en cada un alcanzase o tope de 4 puntos, como a suma será de 12 puntos o 
alumno/a acadará o Grado de consecución máximo no proxecto e a nota reflexarase coma un 10. O mesmo caso sería se 
acadara 11 puntos, 10 puntos ou 9 puntos na Rúbrica, a nota reflectirase como un Grao de consecución máximo que é un 
10.  
 
Entre 1 e 4 puntos o alumno estará suspenso. Grao de consecución inadecuado, a nota reflectirase coma 1, 2, 3 e 4.  
Entre 5 e 6 puntos Grao de consecución suficiente, a nota reflectirase coma 5 e 6.  
Entre 7 e 8 puntos. Grao de consecución alto, a nota reflectirase coma 7 e 8.  
Entre 9 e 12 puntos. Grao de consecución máximo, a nota reflectirase coma 9 e 10.  
O profesorado poderá flexibilizar estes criterios nos casos do alumnado explicitado no apartado 12 da programación.  
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E RECUPERACIÓN: 
A continuación expoñense os criterios que vanse a ter en conta para que os alumnos se consideren en condicións de 
promocionar o curso seguinte:  
Conseguir os obxectivos fixados na programación sobre mínimos.  
Valorar positivamente, se o alumno/a progresa na materia de forma continua durante o curso.  
Valorar a súa actitude en canto o estudio, atención, traballo,...etc.    
 -Cada Proxecto ten unha Rúbrica, é necesario obter un mínimo de 5 puntos  para que o Grao de consecución sexa 
suficiente e superala.  
Daranse esas dúas Rúbricas-Proxectos por aprobadas cando a media arimética das notas obtidas en cada unha das dúas 
Rúbricas-Proxectos do trimestre superen 5 puntos.  
 
Non se superará o Trimestre por obter na media arimética de ambas Rúbricas-Proxectos un Grado de consecución 
inadecuado; o mesmo, cando se aproba unha Rúbrica, suspendese a outra e a media é menor a 5 puntos. Tendo que 
repetir o Proxecto ou ambos Proxectos, non superado/os, para obter os 5 puntos no novo cálculo da media arimética 
(consérvase a nota da Rúbrica aprobada e desbótase a nota da Rúbrica suspensa sustituindose pola nova superada).  
 



Nota Final: Esta nota posterior dese Trimestre, xa superado, será sumada a dos outros trimestres superados, para obter 
unha nota media final. Tendo tempo durante o resto do curso e contando co apoio e supervisión do profesor para superar 
os proxectos suspensos. Si ainda así non supera algún proxecto deberá entregalos feitos completos e adecuadamente na 
proba correspondente a sesión de avaliación final para superar a asignatura, sendo a nota final tanto en Xuño coma na 
proba correspondente a sesión de avaliación final a media arimética dos proxectos realizados nas 3 avaliacións e 
sustituindo para o cálculo a nota suspensa pola nota necesaria alcanzada para a superación dese Proxecto.  
 
Cando o alumno non promociona en 4º de ESO, e non escolle a asignatura, entón no seguinte curso e ao principio deste, o 
profesor proporá 4 Proxectos-Rúbrica para realizar o longo do curso. Obtendo como mínimo 5 puntos, grado de 
consecución suficiente, na súa Rúbrica para considerar superado o Proxecto correspondente.  
Se non o supera, entón tera que repetir o Proxecto, ata acadar ese Grao de consecución suficiente a partir do cal e 
superados os catro Proxectos, coa súa nota, sumarase e dividirase entre os 4 obtendo una cifra que será a Nota Final da 
asignatura. 
 

 

Curso LOMCE: 2º BACHARELATO. DEBUXO ARTÍSTICO II 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
O/a alumno/a deberá realizar todalas tarefas que se propoñan na clase ao longo do curso. Anunciarase con antelación 
suficiente a data de recollida das producións. Fóra dese prazo, non se recollerá traballo ningún, excepto se existe unha 
causa de forza maior. 
Tódalas producións deben ir claramente identificadas co nome e apelidos do/a autor/a, ordeadas, limpas, sen dobreces, 
roturas ou enmendas. Non se corrixirán traballos anónimos. É obriga do alumno/a custodiar ata final de curso todo o 
material devolto corrixido polo profesorado. 
 
Cualificarase: 
- As producións gráficas/plásticas/dixitais individuais que suporán ata un 6,5 da nota final. 
Para a súa cualificación valorarase: 
A adecuación da solución á proposta presentada (ata 1 punto). 
O emprego dos soportes e materiais axeitados (ata 1 punto). 
O dominio da técnica empregada (ata 1 punto). 
A complexidade da resposta dada (ata 1 punto). 
A creatividade/Orixinalidade na solución (ata 1 punto). 
A presentación puntual, coidada, ordenada e limpa (ata 1 puntos). 
A autonomía no desenvolvemento do proxecto (ata 0,5 punto). 
 
Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto estado, e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades transversal ás 3 avaliacións, ata 1 punto da nota final. É imprescindible que o alumnado se 
conciencie tanto do bo uso dos materiais propios e da aula, evitando o despilfarro, coma do mantemento dos espazos  
comúns, colaborando solidariamente na orde e  limpeza dos mesmos. 
- As producións realizadas por iniciativa propia contribuirán a avaliación das competencias CAA e CIEE; sempre que quede 
demostrada a autoría do alumno/a e teñan un mínimo de calidade, suporán ata 1,5 punto da cualificación final. 
- Traballo colaborativo: continuaremos coas propostas iniciadas nos cursos anteriores de levar a arte a distintos espazos do 
centro, cooperando tanto cos departamentos que requiran a nosa contribución coma coa dirección no seu proxecto de 
mellorar a estética do centro. A finalidade é que o alumnado vexa a utilidade da súa práctica así coma unha recompensa 
ao seu traballo, mellorando deste xeito a súa autoestima.  Este traballo colaborativo suporá ata 1 punto da nota final. 
O profesorado poderá flexibilizar estes criterios nos casos do alumnado explicitado no apartado 12 da programación. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN E RECUPERACIÓN. 
Na 1ª, 2ª e 3ª avaliación, se un alumno/a acada unha cualificación igual ou superior a 5 terá aprobada a materia. A 
cualificación final ordinaria será a media aritmética das notas obtidas polo alumnado (considerando decimais) nos 3 
trimestres . 
No caso de non chegar ao 5, o alumnado ten a posibilidade de recuperar a materia do xeito seguinte: 
Se suspende a 1ª avaliación deberá presentar as súas producións na 2ª avaliación. 
Se suspende a 1ª e/ou a 2ª avaliación, deberá presentar as súas producións na 3ª avaliación. 
Se suspende algunha das avaliacións, pero a media aritmética dos 3 trimestres é igual ou superior a 5, terá aprobada a 
materia. 



Se suspende a terceira sesión parcial, o alumnado deberá presentarse, con todo o seu material á proba final, da 
convocatoria extraordinaria, correspondente a sesión de avaliación final extraordinaria e que constará de exercicios de 
características similares ás propostas realizadas durante o curso. 

 

Curso LOMCE: 2º BACHARELATO. DEBUXO TÉCNICO II 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
O alumnado deberá realizar todalas tarefas que se propoñan na clase ao longo do curso. No caso de recollida avisarase con 
antelación suficiente da data de recollida das  producións. Fóra dese prazo, non se recollerá traballo ningún, excepto se 
existe unha causa de forza maior.   
Instrumentos de Avaliación      
Dúas proba escritas (exame) por sesión de avaliación parcial.  
Procedementos de avaliación  
Terase en conta no deseño das probas que o alumnado poida alcanzar as competencias básicas establecidas.  
Sera indispensable que a/o alumna/o traia o material necesario para a realización da proba.  
Tamén se considerará que a/o alumna/o non deixe a proba plantexada como examen, en branco.  
Cada un dos dous exames constará de 5 preguntas. Cada pregunta puntuará igual. A nota de cada Avaliación resultará de 
dividir entre 2 a nota de cada un destes exames. A nota final resultará de dividir a nota de cada Avaliación entre 3, é dicir o 
número de todas as avaliacións.  
 Criterios de cualificación  
O feito de non traer o material necesario para o exame ou que este material estea en mal estado impedindo a correcta 
realizacion da proba, fará que o alumno suspenda o exame ou a actividade indicada. Traerase calculadora, compás, 
portaminas, escadra, cartabón e reglas.  
Respecto a efectuar as calificacións dos exames terase en conta o seguinte rango de notas:  
  
Un exame que se adecúe a tódolos aspectos solicitados de claridade, limpeza e exactitude calificarase como Sobresainte 
(SB), 10 puntos para todas as preguntas así resoltas.  
 Se algunha pregunta do exame feito polo alumnado falla por inexactitude, falta de claridade ou limpeza, se son 5 
preguntas no exame e cada unha puntúa 2 puntos, según a gravedade do erro, se quitarán de 50 en 50 décimas.  
E se non se relizou, non se entregou ou está feito cun desinterés patente, estimarase como “Non presentado (NP)”, ou 
“Insuficiente”, “0 puntos” ou “1 punto”. O profesor da materia realizará o seguimento dos traballos e actividades de 
recuperación. 
Faranse dúas proba escritas (exames) por sesión de avaliación parcial, deste xeito facilitase que aumenten as posibilidades 
de superación da materia o entrar menos materia en cada exame. 
É obrigatorio presentarse aos exames correspondentes a cada sesión de avaliación parcial e en caso de suspender 
presentarse a sesión de avaliación final extraordinaria.  
O profesorado poderá flexibilizar estes criterios nos casos do alumnado explicitado no apartado 12 da programación. Se 
non se presenta a algunha proba acordarase entre profesor e alumno unha data para a súa realización. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN E RECUPERACIÓN: 
Para superar a materia, o alumnado deberá conseguir un 5 na suma dos 3 apartados sinalados anteriormente.  A 
cualificación final ordinaria será a media das notas obtidas polo alumnado na 1º, 2º e 3er. sesión parcial. Se esa media é 
igual ou superior a 5, o alumno terá superada a materia. No caso contrario, se suspende a materia na sesión de avaliación 
final ordinaria, o alumnado deberá presentarse con todo o seu material á proba final da convocatoria extraordinaria que 
constará de exercicios similares ás propostas realizadas durante o curso. 
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