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VISUAL I PLASTICA
Criteris d’avaluació d’ESO
L’avaluació a d’ajudar ha aprendre i per tant ha de ser un mitjà per regular els
aprenentatges, identificar les dificultats i els errors i trobar estratègies per
superar-los.
Avaluar les competències de l’àmbit requereix incorporar i aplicar coneixements
treballats, que es demostren en l’acció, en el saber fer. L’avaluació continuada
i formativa validen el progrés i evidencien les habilitats i els coneixements
adquirits.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Identificar els elements bàsics dels llenguatges artístics (configuracions
estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels
objectes i/o aspectes de la realitat.
2. Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els
objectes i les imatges, les tècniques i els procediments, els materials i
les eines.
3. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional
aplicant tècniques diverses i aconseguir resultats en funció de la
proposta i les intencions prèvies.
4. Reconèixer els processos, els materials, les tècniques i les estratègies
emprades en imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia.
5. Participar activament en projectes artístics diversos, individuals o
col·lectius, aplicant les estratègies pròpies i adequades del llenguatge
plàstic, visual i audiovisual.
6. Realitzar produccions artístiques i demostrar iniciativa i creativitat.
7. Utilitzar el dibuix com a eina bàsica de representació i de comunicació
d’idees.

ÀREA DE VISUAL I PLÀSTICA

Curs: 2017/2018

2

CRITERIS D’AVALUACIÓ

8. Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic
d’acord amb uns objectius prefixats.
9. Realitzar una producció́ artística seguint els processos de concepció i
formalització.
10. Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i
el context en què s’ha produït.
La superació dels diferents cursos s’obtindrà en superar de forma positiva les
tres avaluacions trimestrals de que consta el curs.
Per superar cadascuna de les tres avaluacions trimestrals, l’alumne haurà de:
•

Obtenir una nota igual o superior al 5, resultat de fer la mitja ponderada
de les notes obtingudes per cada Unitat Didàctica del trimestre.

•

Per cada avaluació trimestral, es tindran en compte els següents
percentatges:

Competència d’autonomia i iniciativa personal 10%
Competència Metodològica 50%

80%

Competència Comunicativa 20%
20%

Competència conviure i habitar el món

•

Per superar l’avaluació de cada trimestre, l’alumne haurà de:
ü Obtenir una nota igual o superior a 3, en cadascuns de les proves o
controls realitzats durant l’avaluació.
ü Haver fet els exercicis i/o els informes de pràctiques (o projectes)
corresponents a cada Unitat Didàctica.
ü Presentar el quadern d’apunts de classe on ha de tenir recollits els
continguts donats amb ordre i netedat.
ü La mitjana ponderada de totes les notes haurà de ser igual o superior
al 5 (Assoleix Adequadament).
ü En l’avaluació de cada Unitat Didàctica es tindrà en compte les
següents competències:
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• Competència d’autonomia i iniciativa personal
ü Responsabilitat – Deures i estudiar per les proves
escrites.
• Competència Metodològica
ü Procediments – Treballs a l’aula
• Competència conviure i habitar el món
ü Bon comportament a l’aula.
• Competència Comunicativa
ü Participar activament a classe.
ASSOLIMENTS MÍNIMS DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L’ETAPA
D’ ESO
Per superar els mínims es tindran en compte, sobre tot, els aspectes d’actitud
i hàbits de feina. L’avaluació és contínua i individualitzada, en funció de les
capacitats de cada alumne i es valora l’interès, l’esforç i el progrés respecte a
les seves aptituds inicials.
Els mínims indispensables per assolir l’aprovat seran:
•

L'esforç que l’alumne ha realitzat per superar-se.

•

L' actitud positiva, que faciliti el bon funcionament de la classe i el
respecte als companys.

•

Haver lliurat els treballs (mínims) que constitueixin la base de cada
Unitat Didàctica.

•

Si un alumne lliura un treball fora del termini acordat, la puntuació
màxima del exercici serà d’un 5. La causa de retard és una actitud
negativa i demostra uns hàbits de feina deficients.

Activitats de recuperació
Els alumnes que no hagin superat satisfactòriament una avaluació trimestral,
se’ls farà una recuperació, durant el trimestre següent, de la Unitat o Unitats
Didàctiques suspeses que formen el trimestre no superat. Aquesta consta d’un
dossier especial de recuperació.
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En cas que l’alumne encara estigui suspès, haurà d’anar a la recuperació de
setembre. En aquesta convocatòria, els alumnes, presentaran un dossier de
recuperació que treballaran al llarg de tot l’estiu i faran una prova escrita els
dies estipulats a tal efecte per la direcció del centre.

CRITERIS DEL DEPARTAMENT DE DIBUIX PER LA
SUPERACIÓ
DEL DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT
Per aprovar l’assignatura de modalitat de Dibuix Tècnic el Departament seguirà
els següents criteris:
•

A cada un dels dos cursos es faran uns exercicis pràctics a classe,
prèvia explicació teòrica per part del professor. Aquests exercicis es
presentaran al final de cada avaluació. Es valorarà la seva execució a
classe i la seva presentació.

•

El professor del grup podrà fer quantes proves cregui oportunes per tal
de comprovar el nivell de coneixements assolit per part dels seus
alumnes. Aquestes proves seran puntuades i els resultats seran
comentats a classe.

•

Per regla general es faran un mínim de dos exàmens parcials a cada
avaluació i es farà la mitjana aritmètica de les proves fetes. En cas de
que un alumne no pugui fer una prova i aporti un certificat mèdic oficial,
el professor decidirà si li repeteix l’examen o al final de l’avaluació es
presenta a una prova de recuperació de tota la matèria de l’avaluació.

•

Així mateix, també com a regla general, es farà a cada avaluació un
examen de recuperació. Si el professor ho creu oportú aquest examen
també pot servir per pujar la nota de l’avaluació.

•

Amb la suma de les notes dels dos apartats anteriors, corresponents als
capítols de procediments, els exercicis pràctics 20% i conceptes, els
controls l’altra 80%. La suma d’aquests dos apartats es valorarà com a
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80 % de la nota final del curs. El 20% restant fins a la nota final,
corresponent a l’apartat de valors, es posarà a cada alumne/a en funció
de la seva actitud.
Es consideraran fets d’actitud negativa i per tant susceptibles de pèrdua de
punts en aquest apartat de valors:
•

Les faltes d’assistència injustificades. Es penalitzarà cada falta
injustificada.

•

Les amonestacions o expulsions per conducta incorrecta.

•

La falta de puntualitat en l’entrega de treballs.

•

No portar el material obligatori per poder treballar.

•

La falta d’interès i poca participació a classe.

Cada avaluació el professor marcarà un dia límit d’entrega de treballs realitzats
en aquella avaluació. Passat aquest dia no es recollirà el dossier i es
comptabilitzarà com no entregat.
La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions si les
tres avaluacions estan aprovades. En cas de que en alguna avaluació no
s’arribi a l’aprovat, caldrà presentar-se a final de curs a l’examen extraordinari.
L’alumne/a que no aprovi alguna avaluació haurà d’examinar-se en la
convocatòria extraordinària a final de curs, on entrarà tota la matèria impartida
durant el curs. El professor podrà reclamar-li els treballs no entregats i tenir-los
en compte en la nota final.

Criteris d’avaluació de 1r Batxillerat DIBUIX TÊCNIC
1. Adquisició i reconeixement del llenguatge propi i universal del dibuix
tècnic.
2. Capacitat creativa per trobar relacions i incorporar elements de l’entorn i
idees en les creacions i projectes de dibuix tècnic.
3. Comprendre els fonaments, els conceptes i els procediments de la
geometria mètrica aplicada al dibuix tècnic i posterior aplicació en
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activitats o projectes
4. Utilitzar els estris i els materials de dibuix tècnic reconeixent les seves
propietats i possibilitats de rendibilitat dins els processos de resolució,
construcció i concreció gràfica.
5. Emprar amb profunditat els recursos del dibuix geomètric i de la
geometria descriptiva, fent especial incidència en el sistema dièdric, per
plantejar i resoldre problemes i concretar gràficament figures i conjunts
bidimensionals i tridimensionals.
6. Dominar els recursos informàtics mínims (programa Autocad) de
representació tècnica bidimensionals i tridimensionals, com a eina de
complementació i ampliació dels recursos tradicionals emprats.
7. Capacitat per seguir un procés de treball organitzat i presentar els
treballs amb precisió i netedat.
Al llarg del curs es fan un seguit de treballs pràctics a l‘aula, pràctiques
puntuables a realitzar a casa i les corresponents proves d‘avaluació. La nota de
l’alumne/a serà el resultat de la mitjana entre les pràctiques puntuables a lliurar,
20% i les proves de cada trimestre, 80%. Aquesta nota comporta un 80%
imputable als conceptes i procediments i el 20% restant que correspon a
l’actitud, interès i esforç que demostri durant el procés d’aprenentatge. Per fer
mitjana és necessari treure, com a mínim, una mitjana de 3 o superior a tres en
els exàmens teòrics.
RECUPERACIÓ DEL TRIMESTRE O DEL CURS CORRESPONENT
En el cas que l’alumne/a no arribi a una nota de suficient a l‘acabar el
corresponent trimestre, serà necessari repetir els treballs no superats o -en cas
de no haver-los fet realitzar els treballs que es considera representatius de la
matèria no superada i lliurar-los en data fixada pel departament. Aquests
treballs de recuperació es valoraran junt a una prova que avali l’autoria de
l’alumnat que ha realitzat els exercicis.
L’alumne/a que no ha aprovat la recuperació feta durant el curs, haurà de
presentar-se a la prova de setembre junt amb els treballs que hagi de fer durant
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l’estiu i corresponents a la part o parts suspeses. És condició necessària fer els
treballs d’estiu per accedir a la prova de setembre. Si no és així, l’alumnat
afectat tindrà dret igualment a un examen però de contingut més complex i
exigent per aprovar la matèria.

Criteris d’avaluació de 2n Batxillerat DIBUIX TÊCNIC
Com a criteris generals d’avaluació de la matèria optativa de dibuix tècnic en el
curs de 2n de batxillerat, el departament valora els següents punts:
1. Adquisició i reconeixement del llenguatge propi i universal del dibuix
tècnic.
2. Capacitat creativa per trobar relacions i incorporar elements de l’entorn i
idees en les creacions i projectes de dibuix tècnic.
3. Comprendre els fonaments, els conceptes i els procediments de la
geometria mètrica aplicada al dibuix tècnic i posterior aplicació en
activitats o projectes
4. Utilitzar els estris i els materials de dibuix tècnic reconeixent les seves
propietats i possibilitats de rendibilitat dins els processos de resolució,
construcció i concreció gràfica.
5. Dominar els recursos del dibuix geomètric i de la geometria descriptiva
en apartats com els moviments dièdrics de gir, canvi de pla i abatiment.
6. Conèixer els mecanismes dièdrics de representació d’angles i distàncies.
7. Conèixer els trets distintius dels políedres treballats en la projecció
dièdrica.
8. Saber aplicar els conceptes de moviments dièdrics en la resolució de
poliedres i superfícies radiades.
9. Dominar els recursos informàtics mínims (programa Autocad) de
representació tècnica bidimensionals i tridimensionals, com a eina de
complementació i ampliació dels recursos tradicionals emprats.
10. Capacitat per seguir un procés de treball organitzat i presentar els
treballs amb precisió i netedat.
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Al llarg del curs es fan un seguit de treballs pràctics a l‘aula, pràctiques
puntuables a realitzar a casa i les corresponents proves d‘avaluació. La nota de
l’alumne/a serà el resultat de la mitjana entre les pràctiques puntuables a lliurar,
20% i les proves de cada trimestre, 80%. Aquesta nota comporta un 80%
imputable als conceptes i procediments i el 20% restant que correspon a
l’actitud, interès i esforç que demostri durant el procés d’aprenentatge. Per fer
mitjana és necessari treure, com a mínim, una mitjana de 3 o superior a tres en
els exàmens teòrics.
RECUPERACIÓ DEL TRIMESTRE O DEL CURS CORRESPONENT
En el cas que l’alumne/a no arribi a una nota de suficient a l‘acabar el
corresponent trimestre, serà necessari repetir els treballs no superats o -en cas
de no haver-los fet realitzar els treballs que es considera representatius de la
matèria no superada i lliurar-los en data fixada pel departament. Aquests
treballs de recuperació es valoraran junt a una prova que avali l’autoria de
l’alumnat que ha realitzat els exercicis.
L’alumne/a que no ha aprovat la recuperació feta durant el curs, haurà de
presentar-se a la prova final de juny en la part o parts suspeses.
RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT DE 1R.BAT.
L’alumnat que cursa Dibuix Tècnic de 2n de Batxillerat i té la matèria de Dibuix
Tècnic de 1r de Batxillerat suspesa, haurà de presentar-se al llarg del 1r
trimestre a la prova de recuperació fixada pel centre.
En cas que l’alumnat afectat no recuperi la matèria pendent, podrà durant el
curs fer treballs que, per indicació del professor, facin referència al curs
pendent o bé, si no ho supera, presentar-se a la prova de setembre.
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