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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica
Nº
4

Unidade didáctica
Análise de técnicas asociadas ao estilismo facial masculino. Depilación facial, cambios de cor, etc.
Resultado de aprendizaxe

Criterio de avaliación

Imprescindible
(si, non)

Desenvolverase neste curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA.2 Deseño de estilos e arranxo de barba e bigote

 CA2.1 Establecéronse as pautas de análise do rostro a través
do visaxismo

si

non

LC



 CA2.2 - Caracterizáronse estilos de barba e bigote.

si

non

LC



 CA2.4 - Deseñáronse bosquexos con estilismos de barba e
bigote.

si

non

LC



 CA2.6 - Propuxéronse cambios de imaxe do rostro masculino
mediante transformación de barba e bigote.

si

non

LC

 RA.3 Técnicas previas ao rasurado de barba e rasurado de  CA3.7 - Realizouse a avaliación do resultado e a súa simetría.
barba

si

non

LC

 RA.6 Técnicas asociadas ao estilismo facial masculino.

si

non

LC

 CA6.5 - Verificouse o resultado a través da súa simetría.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os criterios de cualificación farase a media da 1º e 2º avaliación é ca entrega dos traballos se subira nota hasta 1,5 puntos, para os alumnos que teñan algunha avaliación non superada servirá para a recuperación. A entrega das tarefas , valoraranse os contidos de ditos traballos online , os tempos de entrega, as formas das presentacións.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)
Nº

Unidade didáctica

1ª
2ª
aval. aval.

Resultado de aprendizaxe

Criterio de avaliación

















6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
A entrega das tarefas solicitadas onde se repasaran a UD realizadas en cada avaliación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua
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Instrumento de avaliación

8. Medidas de atención á diversidade
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
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