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1. Seguimento. 

O Xefe do Departamento facilitará os titores os boletins de recuperación para o alumnado pendente 
(actualmente alumnos que cursan 2º de Eso y 3º de Eso), serán convocados o comenzo do curso para indicar as 
condicións para poder superala asignatura e ó mesmo tempo coñecer a súa situación persoal xa que hai 
alumnado que non cursou a asignatura neste centro. 

 

Xefe do Departamento fará un seguimento persoal mediante o aula virtual na sección de pendentes na que 
subirá o traballo a realizar, tamén o e-mail de contacto : plasticanaxunqueira@gmail.com , igualmente si a 
situación o permite en encontros nos recreos na aula de Educación Plástica, sendo a atención individualizada de 
8:30 a 9:20 os martes pola mañan. 

 

O material facilitado, láminas A-4, serán realizadas polo alumnado fora de horario escolar e si é necesario 
buscarase o espacio e o tempo dentro do IES ou por medio de Videoconferencia Webex, ou mediante 
instruccións, videos, ou o material didáctico que se considere en función das posibilidades do alumnado. 

Subiranse as láminas o Aula Virtual e o Xefe de Departamento rexistrará os seus alumnos alí.  

O Xefe do Dpto. estará a disposición do alumnado pendente nos recreos que non teña gardas  e tamen durante 
as gardas de recreo, sendo obriga do alumnado, contactar con él. 

 

O alumnado pendente con 1º de Educación Plástica Visual e Audiovisual realizará 5 láminas en tamaño DIN A-
4 nas que acredite o seu desempeño principalmente cando: 

1.-Utiliza correctamente a escadra, cartabón, regla e compás. Realiza correctamente Exercicios de Construccións 
xeometricas fundamentais e de Xeometría plana e coñece e usa técnicas de Expresión Artística. 

2.-Usa o color como medio de expresión para a confección de láminas e coñece o uso dalgunha técnica seca e 
húmeda como o collage, as ceras, rotuladores, as témperas, acuarelas, etc. según os Estándares da tabla: 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIA 

EPVA-B1.3 1º-EPVAB1.3.1 - Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, 

violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos 

recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

CCEC/ CD/ CAA /  

CSIEE 

EPVA-B1.4 1º-EPVAB1.4.2 - Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo 

as propostas establecidas por escrito. 

CCEC/ CD/ CAA /  

CSIEE 

EPVA-B1.4 1º-EPVAB1.4.3 - Realiza composicións modulares con diferentes 

procedementos gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, ornamental, 

arquitectónico ou decorativo. 

CCEC, CSIEE/CD/  

CAA 

EPVA-B1.7 1º-EPVAB1.7.4 - Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou 

pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear composicións, colaxes 

matéricas e figuras tridimensionais. 

CAA/CD/ CSIEE  

EPVA-B2.1 1º-EPVAB2.1.1 - Diferencia entre imaxes figurativas e abstractas. CCL / CD 

EPVA-B3.2 1º-EPVAB3.2.1 - Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra 

dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón con 

suficiente precisión. 

CMCT / CD 

EPVA-B3.5 1º-EPVAB3.5.1 - Identifica os ángulos de 30⁰, 45⁰, 60⁰ e 90⁰ na escuadra e no 

cartabón. 

CMCT / CD 

EPVA-B3.7 1º-EPVAB3.7.1 - Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás. CMCT / CD 

EPVA-B3.9 1º-EPVAB3.9.1 - Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e 

tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

CMCT / CD 

EPVA-B3.10 1º-EPVAB3.10.1 - Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de 

Thales. 

CMCT / CD 
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“...En 2º da Eso o alumnado pendente deberá elixir entre realizar unha serie  de exercicios ao longo do curso ou presentarse ás 

probas para pendentes nas datas establecidas polo centro. Non poderá facer unha modalidade nun trimestre e outra noutro. 

No caso de decidirse polos exercicios, presentará á volta de Nadal e cando se indiquen as datas os dous bloques de prácticas 

con contidos mínimos para acadar os EA. De obter unha cualificación igual ou superior a 5, e sempre que estea garantida a 

autoría das tarefas por parte do alumnado, este quedará aprobado positivamente. Se non obtivesen un 5, e polo tanto non 

acadaran cun grao suficiente os EA, os/as alumnos/as  terán unha última oportunidade de superar a materia presentándose 

ao exame cando o indique o Centro educativo. 

O alumnado que non supere a materia deberá presentarse á proba extraordinaria xunto  cos demais alumnos/as que non 

aprobaran  EPVA de 1º de ESO no mes de xuño”. 

 

Os estándares de aprendizaxe da EPVA de 3º de ESO permiten considerar que se un alumno/a evoluciona positivamente neste 

curso vai acadando cun grao satisfactorio os EA de 1º de ESO. Por tanto, o alumnado de 3º de ESO que obteña unha 

cualificación  igual ou superior a 5 no 1º e 2º trimestre terá aprobada a materia pendente de 1º de ESO, consignándose como 

cualificación a nota media da 1 e 2ª avaliación. 

Os/as alumnos/as coa EPV(A) de 1º pendente que suspendan a asignatura de 3º de ESO deberán presentarse ao exame de 

pendentes según as datas fixadas polo centro. 

O alumnado que non supere a materia na proba ordinaria deberá presentarse á proba extraordinaria. Deberá facer en 

primeiro lugar a proba de 3º, se obtén unha cualificación de 5 ou superior  quedará aprobada a materia de 1º ESO cun 5. Se quixera 

obter maior puntuación no curso inferior deberá realizar a proba dese nivel. 

 

2. Recuperación e datas. 

Primeiro, no mes de Xaneiro do ano en curso é cando o alumnado coa asignatura pendente responsabilizarase 

da entrega en man o profesor o día posto polo centro para pendentes.  Por e-mail facilitado neste documento 

de todalas actividades indicadas dende o principio de curso, cando non se poidera por circunstancias 

xustificadas de índole persoal ou social (enfermidade, confinamento). 

 

Modo de envío no caso de non facer a entrega en mano: 

No ASUNTO do e-mail  escribirase en primeiro lugar: PENDENTE de 1º de Eso (si é o caso, senón o curso que 

teña pendente…). A continuación o nome e apelidos do alumno ou alumna así cómo o curso no que estea 

matriculado. 

Indicarase unha breve descripción de cada traballo adxuntado coas dificultades que tivo o alumno ou alumna 

para realizar as actividades propostas. 
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Os arquivos adxuntados por e-mail correspondentes a cada lámina cando non sexa posible a entrega en man 

serán principalmente: arquivos .docx, .jpeg, .pages, .odt ou Pdf o correo para envialos será: 

plasticanaxunqueira@gmail.com 

 

3. Avaliación das materias pendentes. 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 

Avaliación Procedementos: Análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: Producións gráficas, plásticas e visuais. 

Cualificación final O alumnado cunha media superior a 5 nas dúas primeiras avaliacións  aprobará a materia realizando as 

tarefas específicas de recuperación relacionadas co temario xa visto.  O alumnado terá unha cualificación 

positiva sempre e cando acredite coas tarefas de recuperación que ten acadados os estándares esenciais. 

Cualificación final: os puntos que procedan polas producións presentadas. 

A partir do 5 considerarase que o alumnado superou a materia. 

Proba extraordinaria 

de setembro 

O alumnado que non aprobe deberá realizar as láminas de novo e entregalas na proba extraordinaria de 

Setembro. Onde volveranse a evaluar si a situación o permite, así, farase unha proba de duración dunha 

hora para a realización dunha lámina escollidas pol@ profesor@ entre as cinco pedidas. En caso de que 

non se poda realizar a proba o alumno presentará as láminas para a asúa evaluación. E si non están feitas 

ou non acadan unha valoración superior a 5 o alumn@ suspenderá a proba de Septembro. 

O material para a realización do traballo deberá estar en condicións óptimas de afiado, axuste e limpeza. 

Non se prestará material da aula. O alumnado poderá ter diante e consultar as producións feitas durante 

o curso.  A proba elaborarase sobre a base dos estándares imprescindibles indicados no cadro anterior 

deste documento e tendo gardando o estilo e a forma das láminas indicadas neste documento. 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 5 láminas a presentar. 

Criterios de cualificación: A proba consta de 5 láminas.  

1ª, 2ª e 3ª LÁMINA: teñen cada unha 4 exercicios, cada un puntúa 2,5 puntos; puntuando 10 a lámina se 

están todos correctamente feitos. En caso de que o exercicio non estea ben realizado puntuará soamente 

1 punto o exercicio correspondente. E cero puntos se non se realizou.  

Aclaracións a 3ª LAMINA: Repetirá a cuadricula no recadro en branco e debuxará un ritmo inventado pol@ 

alumn@ no resto das cuadriculas rematará os ritmos curvos prantexados.  

4ª LÁMINA: Consta de dous exercicios: 1º nomear os elementos xeométricos, atá 5 puntos sobre 10 -o 

mesmo para a segunda parte na que se pintará na metade inferior un pequeno circulo cromático de 6 cores. 

mailto:plasticanaxunqueira@gmail.com
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Valorarase a limpeza e correcta colocación das cores primarias e as secundarias, correspondentes a mezcla 

de dúas primarias. Cada parte non realizada puntuará cero sobre 10. 

5ª LAMINA: A lámina puntua 10 puntos si está correctamente feita, garda as proporcións e as cores 

indicadas son armónicas  e dicir as que pertencen a unha mesma sección do círculo cromático: sección 

cálida ou sección fría. Se as cores non son as indicadas pero está realizada a lámina puntuará atá 5 puntos 

sobre 10 según o grado de remate acadado. Se a lámina deisaraxe en branco obtería cero puntos sobre 

10. 

O valor acadado en cada lámina sumarase e o total obtido dividirase entre 5 superando a matería cando 

acade 5 ou máis puntos.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: No mes de abril enviouse ao alumnado, a través das titorías, 

a dita proba. O alumnado deberá entregar a súa tarefa, mediante correo electrócico o profesor tendo 

como plazo o posto polo centro para os pendentes. 
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4. Instruccións para facer as láminas: 

 Nas 5 láminas o recadro externo corresponde a unha cartulina A-4 ou folla de block de debuxo en papel A-4. Farase 

cada lámina en folla independente. 

 

 

Horizontais. Ver2cais. Paralelas. Perpendiculares        Oblicuas a 45°. Perpendiculares

       Oblicuas a 60°       Oblicuas a 30°
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Traza a mediatriz dos seguintes segmentos Traza a bisectriz dos seguintes ángulos

Divide o segmento AB en 5 partes iguais. 
Teorema de Tales

Divide o seguinte ángulo recto en 3 partes 
iguais

o

o

A B

A

B

A B

o
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Nomea todos os elementos xeométricos que atopas na seguinte obra de Vasili Kandinski

1º.-O alumno debuxará unha circunferencia de radio 14 cms. na parte inferior desta lámina, 

a dividirá en 6 partes. 2º.- Pintará con témpera o circulo cromático coas cores primarias e 

logo pola súa mezcla as secundarias. 
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Exercicio de aplicación da construcción de triángulos.
Reproduce xeometricamente o debuxo dado e colorea o orixinal cunha harmonía de cores frías 
e o teu traballo cunha harmonía de cores cálidas
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As aclaracións anteriores fan referencia a asignatura de 1º de Eso que ven sendo o maior número de pendentes. 

Incluese a continuación e facendo extensible o resto de cursos, neste documento o apartado 9 da programación: 

“Organización de actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes, de ser o caso”. 

 

EPV(A) de 1º de ESO PENDENTE 

Alumnado de 2º de ESO Alumnado de 3º de ESO 

O alumnado deberá elixir entre realizar unha serie  de 

exercicios ao longo do curso ou presentarse ás probas para 

pendentes nas datas establecidas polo centro. Non poderá 

facer unha modalidade nun trimestre e outra noutro. No caso 

de decidirse polos exercicios, presentará á volta de Nadal e 

Pascua os dous bloques de prácticas con contidos mínimos para 

acadar os EA. De obter unha cualificación igual ou superior a 5, 

e sempre que estea garantida a autoría das tarefas por parte do 

alumnado, este quedará aprobado positivamente. Se non 

obtivesen un 5, e polo tanto non acadaran cun grao suficiente 

os EA, os/as alumnos/as  terán unha última oportunidade de 

superar a materia presentándose a un exame. 

O alumnado que non supere a materia deberá presentarse á 

proba extraordinaria xunto  cos demais alumnos/as que non 

aprobaran  EPVA de 1º de ESO no mes de xuño. 

Os estándares de aprendizaxe da EPVA de 3º de ESO permiten 

considerar que se un alumno/a evoluciona positivamente neste 

curso vai acadando cun grao satisfactorio os EA de 1º de ESO. Por 

tanto, o alumnado de 3º de ESO que obteña unha cualificación  

igual ou superior a 5 no 1º e 2º trimestre terá aprobada a 

materia pendente de 1º de ESO, consignándose como 

cualificación a nota media da 1 e 2ª avaliación. 

Os/as alumnos/as coa EPV(A) de 1º pendente que suspendan a 

1ª e 2ª avaliación de EPVA de 3º de ESO deberán presentarse ao 

exame de pendentes no mes de maio, tendo en conta as datas 

fixadas polo centro. 

O alumnado que non supere a materia na proba ordinaria 

deberá presentarse á proba extraordinaria. Deberá facer en 

primeiro lugar a proba de 3º, se obtén unha cualificación de 5 

ou superior  quedará aprobada a materia de 1º ESO cun 5. Se 

quixera obter maior puntuación no curso inferior deberá 

realizar a proba dese nivel. 
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EPVA de 3º de ESO PENDENTE 

Alumnado que NON cursa EPVA en 4º de ESO Alumnado que SI cursa EPVA en 4º de ESO 

O alumnado deberá elixir entre realizar unha serie  de 

exercicios ao longo do curso ou presentarse ás probas para 

pendentes nas datas establecidas polo centro. Non poderá 

facer unha modalidade nun trimestre e outra noutro. No caso 

de decidirse polos exercicios, presentará á volta de Nadal e 

Pascua os dous bloques de prácticas con contidos mínimos para 

acadar os EA. De obter unha cualificación igual ou superior a 5, 

e sempre que estea garantida a autoría das tarefas por parte do 

alumnado, éste quedará aprobado positivamente. Se non 

Os estándares de aprendizaxe da EPVA de 4º de ESO permiten 

considerar que se un alumno/a evoluciona positivamente neste 

curso vai acadando cun grao satisfactorio os EA de 3º de ESO. Por 

tanto, o alumnado de 4º de ESO que obteña unha cualificación  

igual ou superior a 5 no 1º e 2º trimestre terá aprobada a 

materia pendente de 3º de ESO, consignándose como 

cualificación a nota media da 1 e 2ª avaliación. 

Os/as alumnos/as coa EPV(A) de 3º pendente que suspendan a 

1ª e 2ª avaliación de EPVA de 4º de ESO deberán presentarse 

obtivese un 5, e polo tanto non acadara cun grao suficiente os EA, 

o alumnado terá unha última oportunidade de superar a materia 

presentándose ao exame do mes de maio. 

O alumnado que non supere a materia deberá presentarse á 

proba extraordinaria de setembro xunto cos demais alumnos/as 

que non aprobaran EPVA de 3º no mes de xuño 

ao exame de pendentes no mes de maio, tendo en conta as datas 

fixadas polo centro. 

O alumnado que non supere a materia deberá presentarse á 

proba extraordinaria. Deberá facer en primeiro lugar a proba de 

4º, se obtén unha cualificación de 5 ou superior  quedará 

aprobada a materia de 3º ESO cun 5. Se quixera obter maior 

puntuación no curso inferior deberá realizar a proba dese nivel. 
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DEBUXO ARTÍSTICO DE 1º DE BACHARELATO PENDENTE 

Alumnado que NON cursa D. ART. en 2º de BTO Alumnado que SI cursa D. Art. en 2º de BTO 

O alumnado deberá elixir entre realizar unha serie de exercicios 

ao longo do curso ou presentarse ás probas para pendentes nas 

datas establecidas polo centro. Non poderá facer unha 

modalidade nun trimestre e outra noutro. No caso de decidirse 

polos exercicios, presentará á volta de Nadal e Pascua os dous 

bloques de prácticas con contidos mínimos para acadar os EA. 

De obter unha cualificación igual ou superior a 5, e sempre que 

estea garantida a autoría das tarefas por parte do alumnado, 

este quedará aprobado positivamente. Se non obtivesen un 5, e 

polo tanto non acadaran cun grao suficiente os EA, os/as 

alumnos/as terán unha última oportunidade de superar a 

materia presentándose ao exame do mes de maio. 

O alumnado que non supere a materia deberá presentarse á proba 

extraordinaria  xunto cos demais 

alumnos/as que non aprobaran Debuxo Artístico I de 1º de BTO no 

mes de xuño. 

Os estándares de aprendizaxe de Debuxo Artístico de 2º de 

bacharelato permiten considerar que se un alumno/a evoluciona 

positivamente neste curso vai acadando cun grao satisfactorio 

os EA de 1º de bacharelato. Por tanto, o alumnado de 2º de BAC. 

que obteña unha cualificación igual ou superior a 5 no 1º e 2º 

trimestre terá aprobada a materia pendente de 1º de BAC, 

consignándose como cualificación a nota media da 1ª e 2ª 

avaliación. 

Os/as alumnos/as co debuxo artístico de 1º de bacharelato 

pendente que suspendan a 1ª e 2ª avaliación de debuxo artístico 

de 2º de BAC deberán presentarse ao exame de pendentes no 

mes de maio, atendendo ás datas fixadas polo centro. 

O alumnado que non supere a materia deberá presentarse á 

proba extraordinaria.  Deberá facer en primeiro lugar a proba de 

Debuxo Artístico II, se obtén unha cualificación de 5 ou superior  

quedará aprobada a materia de DEBUXO ARTÍSTICO I cun 5. Se 

quixera obter maior puntuación no curso inferior deberá realizar a 

proba dese nivel. 
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DEBUXO TÉCNICO I DE 1º DE BACHARELATO PENDENTE 

Alumnado que NON cursa D. TÉC.II en 2º de BAC Alumnado que SI cursa D. TÉC.II En 2º de BAC 

Si o protocolo Covid non o impide durante o curso, o profesorado 

estará a disposición do alumnado nos períodos de lecer longos. 

Co fin de axudar a repasar a materia, poderán 

Si o protocolo durante o curso, o profesorado estará a 

disposición do alumnado nos períodos de lecer longos. Co fin de 

axudar a repasar a materia, poderán recomendarse 

recomendarse exercicios que non serán de entrega obrigatoria. 

O alumnado deberá presentarse ás probas para pendentes nas 

datas establecidas polo centro. De obter unha cualificación igual 

ou superior a 5, o alumnado quedará aprobado. 

O alumnado que non supere a materia deberá presentarse á 

proba extraordinaria de xunto cos demais alumnos/as que non 

aprobaran Debuxo Técnico I no mes de xuño. 

exercicios que non serán de entrega obrigatoria. 

O alumnado poderá presentarse  a 2 probas nas datas que fixe 

o departamento. De obter unha cualificación igual ou superior a 

5 en cada unha delas, o alumnado quedará aprobado 

positivamente. De non aprobar, o alumnado deberá 

presentarse con toda a materia  ás probas para pendentes nas 

datas establecidas polo centro. 

O alumnado que non supere a materia deberá presentarse á proba 

extraordinaria  xunto cos demais alumnos/as que non aprobaran 

Debuxo Técnico I no mes de xuño. 
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