
Expresión visual e plástica 1º, 3º ESO 
Área / Materia Instrumentos de avaliación Pesos Observacións 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 
VISUAL E AUDIOVISUAL 
 
1º, 3º  ESO 

 
- Láminas, traballos, individuais , preguntas orais, 
escritas e exames escritos realizados durante a 
avaliación. 
- Traballo trimestral teórico e práctico relacionado 
coa arte . 
- Fichas visuais  
 
 
 
 

 
 
70% 

 
. Todo traballo entregado fora  de 
prazo , sen causa xustificada, non 
superará a nota dun 5 
-As láminas puntuarán sobre 10,( 8 os 
conceptos, 2 a presentación, 
colocación dos datos .etc) 
- Valorarase a resposta aos 
obxectivos trazados ,empregando 
conceptos ,destrezas e actitudes 
estudados 
-As láminas  presentaranse ao final 
do trimestre cos traballos realizados 
máis as fichas visuais . 
 
A deficiente presentación (caligrafía, 
marxes e sangrías, rascaduras, faltas 
de ortografía etc.) dos traballos 
teóricos ,  a falta de limpeza nos 
traballos prácticos  , e a mala 
actitude , poderá dar lugar a unha 
penalización de ata un 5%  destes 
puntos na súa cualificación. 

-Observación do traballo diario   do alumno/a 

( individual ou en grupo,actitudes cara a materia. 

- Realización, presentación e entrega puntual de 

traballos,  etc 

-Análise das tarefas realizadas en clase . 

- -A participación nas actividades de aprendizaxe 

 
 
 
 
 
 
20% 

-Terase moi en conta o  traballo e o 
esforzo do alumno/a. Valorarase moi 
positivamente o intento de 
superación do alumno/a.  
- Terase moi en conta a limpeza ,a 
presentación e a creatividade ,así 
como o  interese  do alumno/a cara a 
materia. 
 

- Actitudes exhibidas ao longo do curso, reflectidas 
na súa asistencia, puntualidade, participación e 
comportamento en clase, respecto ao seu traballo 
e o traballo dos demais  etc., 
- O seu interese cara ás distintas manifestacións 
artísticas . 

 
 
 
 
10% 

,  
As faltas de asistencia sen 
xustificar ,a falta de material, as faltas 
de respecto cara os compañeiros ou 
o profesor puntuarán de maneira 
negativa. 

c) Criterios de cualificación.  
Todas as actividades cualificaranse de 0 a 10.A nota de cada avaliación será a media  de todas as cualificacións obtidas polo alumno/a 
durante o trimestre  ( tendo en conta os % ). A nota final do curso será a media  das cualificacións dos tres trimestres. Cando as 
medias teñan decimais , redondearase ao enteiro superior só si os decimais chegan  á décima 7 e a actitude do alumno/a é 
satisfactoria. 
 
 

O curso  o forman tres avaliacións, cuxas datas se especificarán no Plan Xeral Anual. Realizarán actividades relacionadas cos 
contidos , que repetirán si non acadan un resultado positivo. As láminas  e traballos propostos na avaliación se presentarán ,xunto 
cas fichas  visuais  ao final da avaliación. Non aprobará o alumno/a que non o presente todo correctamente . O alumno/a que 
presente as láminas e os traballos fora de prazo sen causa xustificada só terá un 5 na nota ( se o traballo presentado está correcto ) . 
O alumnado suspenso presentará os traballos  na recuperación. 
Se o alumno/a non  aproba terá unha convocatoria ordinaria na que só se examinará das avaliacións que teña suspensas . 
 Os alumnos/as que no acaden un  resultado positivo, despois desa convocatoria  ordinaria , terán unha convocatoria 
extraordinaria . 
Avaliación Extraordinaria. 
Á proba presentaranse todos os alumnos/as cualificados negativamente na convocatoria ordinaria. O alumno/a avaliarase tendo en 
conta os contidos mínimos de toda a materia do curso.   
Nesta proba o alumno/a examinarase de  todas as avaliacións e terá que presentar todas as láminas e traballos  do curso que non 
presentara ou que tiveran unha cualificación negativa. 
Tamén realizarán un exercicio onde responderán a cuestións teóricas e realizarán exercicios prácticos  
 


