
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL E AUDIOVISUAL 
                                    CURSO 2022-20 23 

LOMLOE
curso Instrumentos avaliación pesos  Observacións

1º e 3º 
ESO

Traballos teóricos e 
prácticos( láminas e fichas 
visuais )

 70%. Os traballos serán entregados nas datas 
indicadas, valorándose cun 0 os non 
presentados. A nota será menor, de 
entregarse a tarefa fora de prazo,
É importante que se cumpran as 
instrucións dadas polo profesorado en 
canto a formato, técnicas, materiais, 
Valorarase a limpeza e a implicación nas 
actividades

Traballos teóricos e prácticos de 
temas relacionados coa arte 
( estilos artísticos  ou pintores )

30%. Os traballos serán entregados nas datas 
indicadas, valorándose cun 0 os non 
presentados. A nota será menor, de 
entregarse a tarefa fora de prazo,
É importante que se cumpran as 
instrucións dadas polo profesorado en 
canto a formato, técnicas, materiais, 
Valorarase a limpeza e a implicación nas 
actividades

RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO

 O alumnado recuperará a materia por medio da reelaboración dos traballos realizados durante o 
curso. Así, para poder recuperar as notas das avaliacións non superadas, o alumnado poderá repetir 
os traballos con notas inferiores a 5 e os non entregados.  Ditas entregas faranse de xeito periódico, 
en cada trimestre, nas datas indicadas polo profesorado. 

Convocatoria de xuño
Para a recuperación final o alumnado suspenso elaborará un caderno de actividades semellantes as 
realizadas durante o curso.. Tamén un traballo teórico -práctico dun estilo artístico ou dun pintor ou 
pintora.

PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA
PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES 

O alumnado coa materia de Educación plástica visual e audiovisual pendente de cursos anteriores 
seguirá un plan de reforzo 



Datas das probas
Febreiro Cadernillo de actividades ( láminas e fichas visuais ) das UD 1, UD 2, UD 3, 

Traballo práctico 1 sobre un tema relacionado coa arte 
Gárdanse  as partes superadas. 

Maio Cadernillo de actividades ( láminas e fichas visuais ) das UD 4 ,UD 5 ,UD 6, 
Traballo práctico 2  sobre un tema relacionado coa arte.
Gárdanse  as partes superadas

Xuño O alumnado que non supere as probas anteriores realizará un cadernillo de 
actividades seleccionadas e presentará os traballos non presentados ou que tiveron 
un resultado negativo

Tarefas e probas
Boletíns de Actividades ( láminas , fichas visuais ) 70%.

Traballos teórico prácticos 30%.

Sen tarefas presentadas 100%.


