
DEPARTAMENTO  DE DEBUXO

Alumnado ca materia de EPVA 1º ESO – 3º ESO  pendente.

Durante este curso se fixeron varias entregas de exercicios para superar a materia:
- 1º cuaderno de exercicios se presentou o Mércores, 15 de Xaneiro
- 2º cuaderno de exercicios se presentou o Mércores, 4 de Marzo.
- 3º cuaderno de exercicios é a relación de actividades que abaixo se describen

A data máxima de entrega para o 3º cuaderno será: 3 de Xuño, ás 12 h.
Forma de entrega:
( O alumnado deberá facer unha foto cun móvil e enviar por mail cada debuxo ó mail da Xefa de 
Departamento para a súa avaliación)

martamoreira@edu.xunta.gal

Neste mesmo mail a profesora Marta Moreira estará dispoñible para o alumnado para solventar 
calquera dúbida sobre a realización dos exercicios.

Proba ordinaria de xuño

A Avaliación de pendentes este curso excepcionalmente resultará da media artitmética das 3 
entregas de exercicios, dado que por motivos sanitarios non se poderá facer o exame final de Maio.

Proba extraordinaria de septembro.

As tarefas de recuperación da materia consistirán na realización e entrega dunha serie de 
exercicios de presentación obrigatoria o día da proba de avaliación de setembro.
No caso de non poder realizarse a proba de avaliación presencial, a cualificación final de 
setembro farase coa nota obtida nos exercicios de recuperación propostos

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
- Presentación do traballo na data fixada.
- Adecuación dos resultados 
- Correcta realización dos exercicios: limpeza e precisión.
- Resultados imaxinativos e persoais.
Criterios de cualificación:
Media aritmética dos traballos entregados ata a data, ante a 
imposibilidades por motivos sanitarios da realización dun exame final da 
materia do curso.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Corrección das actividades propostas por trimestre para a recuperación da 
materia.

mailto:martamoreira@edu.xunta.gal


(3º entrega de exercicios)

Todolos exercicios se realizarán en DIN A-4, e a técnica a empregar serán lápices de grafito e 
lápices de cores.

- Debuxa o retrato dun familiar co que convivas.

- Debuxa un personaxe dando un paseo en bici por un parque do Concello de Cambre.

- Debuxa un xardín cos árbores, flores y unha fonte con moitos detalles.

- Debuxa en perspectiva unha casa unifamiliar cunha horta ó redor.

- Fai unha composición abstracta onde haxa unha espiral ( espiral de 2 centros, espiral de 3 centros) 
como motivo central.

- Debuxa un módulo e unha rede modular e a coloreas empregando só cores frías.

Firmado: Marta Moreira García. 
Xefa de Departamento de Debuxo


