
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓ E AVALIACIÓN 1º 
E.S.O.

Criterios de cualificación. 

Os criterios de cualificación están elaborados en relación coas competencias básicas e 
coas habilidades e destrezas traballadas e os alumnos e alumnas terán que ter 
coñecemento dos mismos.

Instrumentos de calificación.

Instrumentos de utilización programada:

Presentación de traballos………………………………………………………………………….70 %

Traballos en grupo………………………………………………………………………………..…30 %

Instrumentos de utilización continuada:

Intervencións, participacións en clase............................20 %

Observación do traballo diario.............................................60 %

Uso do material específico, común e particular..................20 % 

AVALIACIÓN TRIMESTRAL:

A cualificación obtida en cada trimestre será obtida tendo en conta os seguintes 
parámetros e porcentaxes. Non aberá probas teóricas, só ó final do curso en caso de 
ser negativas dúas das tres avaliacións, co fin de lograr unha maior implicación na aula 
e nos procesos e procedimentos para acadar os traballos diarios

AVALIACIÓN FINAL:
A nota final é a media aritmética das notas obtidas sendo necesario ter aprobado 
todas as avaliacións. 

Os resultados da avaliación de cada materia expresaranse por medio de cualificacións, 
nos seguintes termos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Ben (BE), Notable (NT) e 
Sobresaliente (SB). Considerarase cualificación negativa o Insuficiente e positivas as 
restantes. Estas cualificacións irán acompañadas dunha cualificación numérica, sen 
empregar decimais, nunha escala do un ao dez, e aplicaranse neste caso as seguintes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4. Suficiente: 5. Ben: 6. Notable: 7 ou 8. 
Sobresaliente: 9 ou 10. 



 Actividades de recuperación  en caso de avaliación negativa. 

Recuperación avaliación trimestral 
Cando un alumno ou alumna non consiga aprobar un trimestre deberá realizar as 
seguintes actividades e probas de recuperación: 
a) Rectificar a súa actitude se aí está a súa dificultade. 

b) Facer ou rectificar aqueles traballos que non fixese no seu momento ou fixese de 
modo non satisfactorio. 

c) Volver estudar os contidos conceptuais ou procedimentales se esa é a súa 
insuficiencia. 

A recuperación da 1ª e a 2ª avaliación realizarase durante o trimestre inmediatamente 
seguinte e na data indicada oportunamente pola profesora. 

Exame recuperación de xuño 

Os alumnos e as alumnas que vaian superando os parciais, non terán que acudir ao 
exame final no mes de xuño, exame ao que cada alumno acudirá coa materia 
correspondente á avaliación que non supere. En caso de suspender este exame final, 
deberán realizar unha proba extraordinaria en setembro con cuestións 
correspondentes ao temario de toda a materia. 

Proba extraordinaria de setembro 

O alumnado con avaliación negativa poderá presentarse á proba extraordinaria da 
materia non superada que o centro organizará durante os primeiros cinco días hábiles 
do mes de setembro. 
A avaliación extraordinaria na materia de Educación Plástica e Visual consta dos 
seguintes elementos; 

1. Realización da proposta de actividades de recuperación que o profesorado 
entregará ao alumnado no mes de xuño, na que cada profesor lle facilitará ao alumno 
unha relación de actividades tipo para realizalas durante o verán, parecidas ás da 
proba. (60 % da nota final). 

2. Proba escrita sobre os obxectivos e contidos non alcanzados. Esta proba basearase 
nos contidos impartidos durante o curso e aplicaranse os mesmos criterios de 
avaliación que na programación docente do departamento. Esta constará de 
actividades ou problemas que farán referencia aos contidos mínimos reflectidos na 
folla de seguimento. (40 % da nota final). 

As cualificacións correspondentes á proba extraordinaria estenderanse na 
correspondente acta de avaliación, no expediente académico do alumno e, no caso de 
que promova, no historial académico de Educación Secundaria Obrigatoria. Se un 
alumno non se presenta á proba extraordinaria, reflectirase como Non Presentado 
(NP), o que terá, a todos os efectos, a consideración de cualificación negativa. 

Criterios de avaliación. 



Para establecer os criterios de avaliación tivéronse en conta os criterios establecidos 
no D133/2007 de 28 de Xuño: 

1. Recoñecer a linguaxe visual e plástica como un modo de comunicación, tendo en 
conta as súas contribucións no desenvolvemento das capacidades perceptivas, 
expresivas e estéticas do individuo. 
Este criterio pretende avaliar se as alumnas e os alumnos son quen de apreciar a 
importancia da comunicación a través de linguaxes non verbais. 

2. Representar obxectos e ideas de forma bidimensional ou tridimensional tendo en 
conta elementos visuais establecidos previamente e utilizando as bases dos sistemas 
proxectivos convencionais. 
Este criterio pretende avaliar a progresión dos coñecementos xeométricos e se o 
alumnado é capaz de tomar decisións especificando os obxectivos e as dificultades e 
propoñer e avaliar as consecuencias, elixindo a mellor solución. 

3. Identificar os elementos constitutivos esenciais de obxectos e/ou aspectos da 
realidade (estrutura, variacións de luz e cor, orientación espacial e textura) e de 
relación entre eles. 
Con este criterio compróbase se o alumnado é capaz de identificar as calidades que 
determinan o valor físico, funcional e estético e de describir por medio de recursos 
plásticos as proporcións e as relacións de forma, cor, ritmo e textura, presentes na 
realidade para interpretala obxectiva ou subxectivamente. 

4. Diferenciar e recoñecer os procesos, técnicas, estratexias e materiais en imaxes do 
contorno audiovisual e multimedia. 
Mediante este criterio preténdese comprobar se o alumnado é capaz de utilizar e 
analizar os medios tecnolóxicos como instrumentos de expresión visual mostrando 
unha actitude crítica fronte ás manifestacións consumistas, insolidarias, sexistas e 
discriminatorias. 

5. Elaborar e participar, activamente, en proxectos de creación visual cooperativos 
como, por exemplo, producións videográficas ou plásticas, aplicando as estratexias 
propias e adecuadas da linguaxe plástica e visual. 
Este criterio permite avaliar se o alumnado manifesta actitudes de respecto, 
tolerancia, flexibilidade e interese dentro dun equipo de traballo, así como se manexa 
axeitadamente os recursos, medios, ferramentas e técnicas que se empregan nos 
distintos procesos. 

6. Realizar creacións plásticas seguindo o proceso de creación, amosando interese, 
iniciativa, creatividade de e imaxinación. 
Mediante este criterio preténdese avaliar se o alumnado toma conciencia das 
necesidades en función dos obxectivos e de valorar criticamente a súa produción 
aceptando os propios erros como instrumento de mellora. 

7. Elixir e manexar os materiais máis adecuados para elaborar un produto visual e 
plástico en base a uns obxectivos prefixados e a autoavaliación continua do proceso de 
realización. 
Compróbase con este criterio se o alumnado é capaz de utilizar estratexias 
compositivas adecuadas, fai un bo uso das técnicas e diferenza a orixe e as variacións 
dos elementos visuais para realizar as súas propias creacións. 



8. Diferenciar os estilos e as tendencias das artes visuais a través do tempo e 
atendendo á diversidade cultural. 
Este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de valorar as formas e as imaxes 
que propoñen as distintas expresións artísticas e o interese mostrado polo seu estudo, 
análise e interpretación. 

Mínimos esixibles

1. Diferenciar a función do remitente, a mensaxe, o receptor eo medio ambiente.

2. Realizar creacións plásticas nas que se  demostre o coñecemento dos principios 
perceptivos.

3. Lograra transmitir en imaxes: ideas, pensamentos, sentimentos e emocións a través 
de imaxes e expresións gráfico-plásticas.

4. Enumerar os elementos plásticos en calqueira obra plástica.

5. Utilizar os elementos básicos de expresión plástica con técnicas diferentes para 
producir composicións expresivas.

6. Manifestar diferentes sensación a través das distintas situacións dos elementos 
plásticos no plano.

7.Recoñecer nunha obra plástica as calidades de cor: matiz, valor e saturación

8.Diferenciar nunha composición as cores primarias e as secundarias.

9.Compoñer o círculo cromático a paritr das cores primarias

10.Recoñecer as características visuais dos formas (dimensións) e clasificalas.

11. Facer con diferentes materiais, formas abertas e pechadas.

12. Utilizar algúns recursos expresivos na reprodesentación das formas.

13.Coñecer os tipos de luz e observar o seu impacto sobre os obxectos.

14. Debuxar claroescuros de obxectos luces iluminados con luz lateral e unifocal.

15. Identificar os tipos de escultura e observar o seu volume

16. Distinguir polo menos tres estilos para representar a figura humana.

17. Aplicar as proporcións correctas na representación da figura.

18. Coñecer e tratar adecuadamente os instrumentos para trazados técnicos.



19. Realizar trazados xeométricas básicas de forma comprensiva.

20. Identificar os nomes dos polígonos atendendo as suas diferentes tipologias.

21.Correctamente construír calquer tipo de polígono, tanto polos sistemas específicos 
como
polos xerais.

22. Identificar liñas e ángulos relativos á circunferencia e o círculo, así como a 
diferentes posicións entre circunferencias e entre estes e liñas

23. Descubrir e analizar a simetría en obxectos naturais e artificiais do entorno.

24. Recoñecer composicións simétricas e asimétricas e os principais fundamentos da 
composición.

25. Realizar composicións plásticas mediante a simetría axial e  radial.

26. Realizar composicións plásticas mediante a simetría xeométrica e simetría 
aparente.


