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ADDENDA ÁS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS CURSO 2021-2022 (Marzo 2022) 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS   

Educacíón Plástica 1º ESO A 

Educacíón Plástica 1º ESO B 

Educación Plástica 3º ESO A 

Educación Plástica 3º ESO B 

Debuxo Artístico  1º Bach AB 

Debuxo Técnico 1º Bach A 

Debuxo Técnico 2º Bach A 

Segundo o indicado 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 (DOG 11-02-22) e tendo en conta : 

 ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na 

avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das 

decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.(DOG 11-03-

2021) 

 ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  
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Elabórase esta addenda a cada unha das Programacións didáticas aprobadas e publicadas na Web 

do centro para o presente curso 2021-2022 e dispoñibles tamén  para a súa consulta na Xefatura 

de estudos. 

 

CURSO: 1º ESO A 

MATERIA: Educación Plástica Visual e Audiovisual. 

PROFESORA: Rosa Conde Gonzalez 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

Os bloques e temas por avaliación correspondense cos recollidos na programación didáctica. A 

asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das características 

do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará o departamento 

e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

 Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico co fin de comprobar que os traballos 

prácticos responden a coñecementos teóricos explicados,  pídense respostas curtas das 

preguntas a desenvolver  e preguntas tipo test e problemas de aplicación. Realizaranse como 

máximo dúas probas cada avaliación. 

 Caderno de Actividades : O alumno realizará os traballos  por tema ou bloque  asignados 

polo profesor co motivo de afianzar e practicar os conceptos teóricos explicados para cada un 

de eses temas. Estes traballos serán realizados na aula, deixando para o domicilio o remate 

dos mesmos no caso que o tempo asignado non lle fora suficiente ó alumno, tamén se 

permitirá o traballo en domicilio no caso de falta de asistencia por motivos xustificados. O 

motivo é garantizar que os traballos son realizados integramente polo alumno é potenciar a 

atención na aula .Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os problemas de 

aplicación propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e os traballos propostos incluída 

a exposición destos. 
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2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación das probas escritas  co seguinte criterio: Dez puntos divididos entre o 

número de cuestións propostas .  

Calcularase a cualificación da realización das actividades prácticas propostas na aula co seguinte 

criterio de ponderación: Dez puntos por traballo realizado, dos cales  o 70% corresponderá á correcta 

interpretación práctica dos conceptos teóricos aplicables, 20% á correcta utilización das técnicas 

aplicadas e á súa pulcritude e presentación e 10% á creatividade e imaxinación no seu desenrolo. 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Farase a media das notas e dos traballos propostos, polo tanto, as probas escritas ponderarán o 

mesmo que os exercicios propostos por tema 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades de recuperación 

acordes as características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e adicionalmente 

nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. 

Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario 

una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de apoio, reforzo e 

recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar as partes onde se teña 

avaliación negativa e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o profesor/a ao 

remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e 

cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas 

características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán comunicadas 

ao alumno/a previamente. 
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Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación final 

extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que desaparece. 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en : 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 1 punto na nota final da materia que será consignada 

na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño . 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das cualificacións 

acadadas en cada avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a 

materia: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación será a media das notas 

das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de 

xuño. 
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CURSO: 1º ESO B 

MATERIA: Educación Plástica Visual e Audiovisual 

PROFESOR: David López Gesto 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

Os bloques e temas por avaliación correspondense cos recollidos na programación didáctica. A 

asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das características 

do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará o departamento 

e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

 Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico co fin de comprobar que os traballos 

prácticos responden a coñecementos teóricos explicados,  pídense respostas curtas das 

preguntas a desenvolver  e preguntas tipo test e problemas de aplicación. Realizaranse como 

máximo dúas probas cada avaliación. 

 Caderno de Actividades : O alumno realizará os traballos  por tema ou bloque  asignados 

polo profesor co motivo de afianzar e practicar os conceptos teóricos explicados para cada un 

de eses temas. Estes traballos serán realizados na aula, deixando para o domicilio o remate 

dos mesmos no caso que o tempo asignado non lle fora suficiente ó alumno, tamén se 

permitirá o traballo en domicilio no caso de falta de asistencia por motivos xustificados. O 

motivo é garantizar que os traballos son realizados integramente polo alumno é potenciar a 

atención na aula .Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os problemas de 

aplicación propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e os traballos propostos incluída 

a exposición destos. 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación das probas escritas  co seguinte criterio: Dez puntos divididos entre o 

número de cuestións propostas .  
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Calcularase a cualificación da realización das actividades prácticas propostas na aula co seguinte 

criterio de ponderación: Dez puntos por traballo realizado, dos cales  o 70% corresponderá á correcta 

interpretación práctica dos conceptos teóricos aplicables, 20% á correcta utilización das técnicas 

aplicadas e á súa pulcritude e presentación e 10% á creatividade e imaxinación no seu desenrolo. 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Farase a media das notas e dos traballos propostos, polo tanto, as probas escritas ponderarán o 

mesmo que os exercicios propostos por tema. 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades de recuperación 

acordes as características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e adicionalmente 

nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. 

Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario 

una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de apoio, reforzo e 

recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar as partes onde se teña 

avaliación negativa e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o profesor/a ao 

remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e 

cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas 

características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán comunicadas 

ao alumno/a previamente. 

Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación final 

extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que desaparece. 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 
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O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en : 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 1 punto na nota final da materia que será consignada 

na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño . 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das cualificacións 

acadadas en cada avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a 

materia: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación será a media das notas 

das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de 

xuño. 
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CURSO: 3ºESO A 

MATERIA: Educación Plástica Visual e Audiovisual 

PROFESOR: David López Gesto. 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

Os bloques e temas por avaliación correspondense cos recollidos na programación didáctica. A 

asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das características 

do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará o departamento 

e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

 Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico co fin de comprobar que os traballos 

prácticos responden a coñecementos teóricos explicados,  pídense respostas curtas das 

preguntas a desenvolver  e preguntas tipo test e problemas de aplicación. Realizaranse como 

máximo dúas probas cada avaliación. 

 Caderno de Actividades : O alumno realizará os traballos  por tema ou bloque  asignados 

polo profesor co motivo de afianzar e practicar os conceptos teóricos explicados para cada un 

de eses temas. Estes traballos serán realizados na aula, deixando para o domicilio o remate 

dos mesmos no caso que o tempo asignado non lle fora suficiente ó alumno, tamén se 

permitirá o traballo en domicilio no caso de falta de asistencia por motivos xustificados. O 

motivo é garantizar que os traballos son realizados integramente polo alumno é potenciar a 

atención na aula .Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os problemas de 

aplicación propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e os traballos propostos incluída 

a exposición destos. 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación das probas escritas  co seguinte criterio: Dez puntos divididos entre o 

número de cuestións propostas .  
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Calcularase a cualificación da realización das actividades prácticas propostas na aula co seguinte 

criterio de ponderación: Dez puntos por traballo realizado, dos cales  o 70% corresponderá á correcta 

interpretación práctica dos conceptos teóricos aplicables, 20% á correcta utilización das técnicas 

aplicadas e á súa pulcritude e presentación e 10% á creatividade e imaxinación no seu desenrolo. 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Farase a media das notas e dos traballos propostos, polo tanto, as probas escritas ponderarán o 

mesmo que os exercicios propostos por tema 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades de recuperación 

acordes as características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e adicionalmente 

nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. 

Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario 

una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de apoio, reforzo e 

recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar as partes onde se teña 

avaliación negativa e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o profesor/a ao 

remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e 

cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas 

características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán comunicadas 

ao alumno/a previamente. 

Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación final 

extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que desaparece. 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 



 

I.E.S. 12 DE OUTUBRO 

Av. de Santiago, 2 

32001 Ourense 

Teléfono: 988788211 

ies.12.outubro@edu.xunta.gal 

www.12outubro.gal 
 

 

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en : 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 1 punto na nota final da materia que será consignada 

na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño . 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das cualificacións 

acadadas en cada avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a 

materia: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación será a media das notas 

das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de 

xuño.  
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CURSO: 3ºESO B 

MATERIA: Educación Plástica Visual e Audiovisual 

PROFESOR: David López Gesto 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

Os bloques e temas por avaliación correspondense cos recollidos na programación didáctica. A 

asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das características 

do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará o departamento 

e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

 Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico co fin de comprobar que os traballos 

prácticos responden a coñecementos teóricos explicados,  pídense respostas curtas das 

preguntas a desenvolver  e preguntas tipo test e problemas de aplicación. Realizaranse como 

máximo dúas probas cada avaliación. 

 Caderno de Actividades : O alumno realizará os traballos  por tema ou bloque  asignados 

polo profesor co motivo de afianzar e practicar os conceptos teóricos explicados para cada un 

de eses temas. Estes traballos serán realizados na aula, deixando para o domicilio o remate 

dos mesmos no caso que o tempo asignado non lle fora suficiente ó alumno, tamén se 

permitirá o traballo en domicilio no caso de falta de asistencia por motivos xustificados. O 

motivo é garantizar que os traballos son realizados integramente polo alumno é potenciar a 

atención na aula .Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os problemas de 

aplicación propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e os traballos propostos incluída 

a exposición destos. 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación das probas escritas  co seguinte criterio: Dez puntos divididos entre o 

número de cuestións propostas .  
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Calcularase a cualificación da realización das actividades prácticas propostas na aula co seguinte 

criterio de ponderación: Dez puntos por traballo realizado, dos cales  o 70% corresponderá á correcta 

interpretación práctica dos conceptos teóricos aplicables, 20% á correcta utilización das técnicas 

aplicadas e á súa pulcritude e presentación e 10% á creatividade e imaxinación no seu desenrolo. 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Farase a media das notas e dos traballos propostos, polo tanto, as probas escritas ponderarán o 

mesmo que os exercicios propostos por tema 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades de recuperación 

acordes as características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e adicionalmente 

nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. 

Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario 

una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de apoio, reforzo e 

recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar as partes onde se teña 

avaliación negativa e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o profesor/a ao 

remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e 

cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas 

características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán comunicadas 

ao alumno/a previamente. 

Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación final 

extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que desaparece. 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 
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O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en : 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 1 punto na nota final da materia que será consignada 

na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño . 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das cualificacións 

acadadas en cada avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a 

materia: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación será a media das notas 

das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de 

xuño. 
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CURSO: 1º BACH A-B.  

MATERIA: Debuxo Artístico. 

PROFESOR/A: David López Gesto. 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

Os bloques e temas por avaliación correspondense cos recollidos na programación didáctica. A 

asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das características 

do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará o departamento 

e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

 Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico co fin de comprobar que os traballos 

prácticos responden a coñecementos teóricos explicados,  pídense respostas curtas das 

preguntas a desenvolver  e preguntas tipo test e problemas de aplicación. Realizaranse como 

máximo dúas probas cada avaliación. 

 Caderno de Actividades : O alumno realizará os traballos  por tema ou bloque  asignados 

polo profesor co motivo de afianzar e practicar os conceptos teóricos explicados para cada un 

de eses temas. Estes traballos serán realizados na aula, deixando para o domicilio o remate 

dos mesmos no caso que o tempo asignado non lle fora suficiente ó alumno, tamén se 

permitirá o traballo en domicilio no caso de falta de asistencia por motivos xustificados. O 

motivo é garantizar que os traballos son realizados integramente polo alumno é potenciar a 

atención na aula .Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os problemas de 

aplicación propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e os traballos propostos incluída 

a exposición destos. 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación das probas escritas  co seguinte criterio: Dez puntos divididos entre o 

número de cuestións propostas .  



 

I.E.S. 12 DE OUTUBRO 

Av. de Santiago, 2 

32001 Ourense 

Teléfono: 988788211 

ies.12.outubro@edu.xunta.gal 

www.12outubro.gal 
 

 

Calcularase a cualificación da realización das actividades prácticas propostas na aula co seguinte 

criterio de ponderación: Dez puntos por traballo realizado, dos cales  o 50% corresponderá á correcta 

interpretación práctica dos conceptos teóricos aplicables, 30% á correcta utilización das técnicas 

aplicadas e á súa pulcritude e presentación e 20% á creatividade e imaxinación no seu desenrolo. 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Farase a media das notas e dos traballos propostos, polo tanto, as probas escritas ponderarán o 

mesmo que os exercicios propostos por tema 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades de recuperación 

acordes as características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e adicionalmente 

nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. 

Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario 

una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de apoio, reforzo e 

recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar as partes onde se teña 

avaliación negativa e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o profesor/a ao 

remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e 

cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas 

características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán comunicadas 

ao alumno/a previamente. 

Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación final 

extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que desaparece. 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 
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O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en : 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 1 punto na nota final da materia que será consignada 

na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño . 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións acadadas en cada avaliación. 

Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación será a media das notas 

das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de 

xuño. 
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CURSO: 1º BACHARELATO A 

MATERIA: Debuxo técnico I 

PROFESOR: David López Gesto. 

1.- Criterios de avaliación  

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

Os bloques e temas por avaliación correspondense cos recollidos na programación didáctica. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das 

características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará 

o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada boque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

 Proba escrita: Con preguntas de carácter teórico e en esta asignatura básicamente problemas 

de aplicación  que den solución ós conceptos teóricos correspondentes . Realizaranse máximo 

dúas probas cada avaliación. 

 Actividades : Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os problemas de aplicación 

propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e os traballos propostos incluída a 

exposición destos. 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas que ponderarán de modo máximo , como se 

reflexa a continuación,  (Cualificación media probas). 

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Cualificación media probas 90%  

 Cualificación actividades e traballo na aula 10% 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 
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Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades de recuperación 

acordes ás características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

Avaliación final ordinaria (6 de xuño de 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa avaliación final 

ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará 

se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das 

notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de apoio, reforzo e 

recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar as partes onde se teña 

avaliación negativa. Os criterios de avalición e cualificación serán os mesmos que os indicados para 

as tres avaliacións parciais salvo que polas características das actividades de recuperación propostas 

se designen outras que serán comunicadas ao alumno/a previamente. 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro para 

realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en: 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Avaliación final extraordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 

avaliación tras a cualificación das actividades de reforzo e recuperación realizadas no período do 6 ao 

22 de xuño. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia. 
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CURSO: 2º BACHARELATO B 

MATERIA: DEBUXO TÉCNICO II 

PROFESORA: David López Gesto 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques.  

Os bloques e temas por avaliación correspondense cos recollidos na programación didáctica. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das 

características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará 

o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

 Para a avaliación de cada boque empregaranse como instrumentos de avaliación: Proba 

escrita: Con preguntas de carácter teórico e en esta asignatura básicamente problemas de 

aplicación  que den solución ós conceptos teóricos correspondentes, similares os propostas 

nas anteriores probas ABAU.  Realizaranse máximo dúas probas cada avaliación. 

 Actividades : Lista de cotexo e táboa de observación para avaliar os problemas de aplicación 

propostos para traballo na aula e/ou no domicilio e os traballos propostos incluída a 

exposición destos. 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas). 

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula e o traballo na mesma 

(Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Cualificación media probas 90% 

 Cualificación actividades  e traballo na aula 10% 
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O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial diseñaranse actividades de recuperación 

acordes ás características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

Avaliación final ordinaria (segundo calendario das probas ABAU): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa avaliación final 

ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará 

se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das 

notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de reforzo e recuperación 

durante o período establecido entre a avaliación final ordinaria e a avaliación final 

extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU) adecuadas para superar as partes onde se 

teña avaliación negativa. Os criterios de avalición e cualificación serán os mesmos que os indicados 

para as tres avaliacións parciais salvo que polas características das actividades de recuperación 

propostas se designen outras que serán comunicadas ao alumno/a previamente. 

Actividades de reforzo, profundización, titorización e preparación das probas ABAU (segundo 

calendario das probas ABAU): 

O alumnado que supere a materia logo da avaliación final, seguirá acudindo ao centro para realizar 

actividades de reforzo, profundización, titorización e preparación das probas ABAU. 

Avaliación final extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple ou ponderada das cualificacións 

acadadas en cada avaliación tras a cualificación das actividades de reforzo e recuperación realizadas 

no período entre a avaliación final ordinaria e a avaliación final extraordinaria. Será necesario obter 

un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia. 

 


