PAUTAS DE AVALIACIÓN COVID19
3ºESO Educación Plástica Visual e Audiovisual

VALORACIÓNS DENTRO DA CUALIFICACIÓN FINAL:
Alumnos coas dúas avaliacións suspensas:
A cualificación das láminas entregadas fóra de prazo, segundo a programación, será
cunha nota máxima de 5. Invitouse aos alumn@s a realización das propostas prácticas
de traballo, con data de entrega para cada caso, con avances mínimos obrigatorios, na
parte práctica , dando como resultado unhas láminas asumibles para todos.
Realízanse as láminas que tiñan cada alumno en particular suspensas ou fóra de prazo,
preténdese que todas as láminas obrigatorias feitas ata o 13-III-2020, se repitan ata
alcanzar un nivel mínimo de calidade. Se con isto, máis as realizadas despois da fecha, a
nota non chegara ao 5, se o tempo o permite, se lle propoñerá un control da materia da
1ª e 2ªAVALIACIÓN, impartida antes do 13-III-2020. Sendo este con hora e data fixos de
entrega e recollida.
 En ningún caso a nota destes alumnos superará o 5.

Alumnos coa primeira suspensa:
Esta é a avaliación máis valorada polo Departamento ao ter todas as condicións expostas
dentro da programación.
Tendo en conta que as láminas entregadas fóra de prazo, segunda programación, a súa
cualificación será cunha nota máxima de 5, invitouse os/as alumn@s a realización das
propostas prácticas de traballo, con data de entrega para cada caso, con avances mínimos
obrigatorios, na parte práctica , dando como resultado unhas láminas asumibles para
todos.
Realízanse as láminas que tiñan cada alumno en particular suspensas ou non entregadas,
preténdese que todas as láminas obrigatorias feitas ata o 13-III-2020, se repitan ata
alcanzar un nivel mínimo de calidade. Se con isto, máis as realizadas despois da fecha, a
nota non chegara ao 5, se o tempo o permite, se lle propoñerá un control da materia da
1ª e 2ªAVALIACIÓN, Impartida antes do 13-III-2020. Sendo este con hora e data fixos de
entrega e recollida.
 En ningún caso a nota destes alumnos superará o cinco.

Alumnos coa segunda suspensa:
Tendo en conta que as láminas entregadas fora de prazo, segundo a programación, a súa
cualificación será cunha nota máxima de 5, invitouse aos alumn@s a realizar as propostas
prácticas de traballo, con data de entrega para cada caso, con avances mínimos
obrigatorios, na parte práctica , dando como resultado unhas láminas asumibles para
todos.
Daráselle a oportunidade igual que aos dous anteriores, tendo en conta que a avaliación
que ten aprobada e a de máis peso realizada neste curso.
As condicións de recollida e valoración de traballos serán as do punto anterior.
Se realizan as láminas que tiñan cada alumno en particular suspensas ou non entregadas,
preténdese que todas as laminas obrigatorias feitas ata o 13-III-2020, se repitan ata
alcanzar un nivel mínimo de calidade. Se con isto e as realizadas despois da fecha a nota
non chegara ao 5, se o tempo o permite, se lle propoñerá un control da materia da 1ª e
2ªAVALIACIÓN, impartida antes do 13-III-2020. Sendo este con hora e data fixos de
entrega e recollida.
 En ningún caso a nota destes alumnos superará a da 1ª en máis de 1 punto, sen
posibilidade de redondeo á alza.

COMO SE CALCULARÁ A NOTA DA AVALIACIÓN FINAL DOS
ALUMNOS COAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS:
Coas dúas avaliacións aprobadas.
1ª Avaliación será un 60% da nota final.
2ª Avaliación será un 40% da nota final.
3ª Avaliación será un 15% da nota final. (*)
(*) Seguindo as Instrucións do 27 de Abril da Consellería de EducaciónN: A suma de todas
as porcentaxes da nota da 115%, isto significa que pola terceira cos traballos feitos pode subir
ata un 1,5 a nota sobre 10.
 A NOTA RESULTANTE NUNCA SERÁ INFERIOR Á MEDIA, CON DECIMAIS INCLUÍDOS, DAS
DÚAS VALIACIÓNS APROBADAS E XA REALIZADAS.

ESTAS PAUTAS NON INVALIDAN, EXCEPTO NA REALIZACIÓN DOS EXAMES PRESENCIAIS, O
RESTO DAS PAUTAS XA ENVIADAS AO PRICIPIO DE CURSO.
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