
 

Àrea: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL 

CURS: 3r d’ESO 

 

1. Objectius 

 

● Una forma de comunicació i expressió com els altres l lenguatges, 

que sigui compres i utilitzat de forma correcta per uns alumnes que 

hi conviuran en tots els moments de l a seva vida personal i /o 

professional. 

 

● Desenvolupar tots els aspectes expressius de la imatge. 

 

● Observar i analitzar sistemàticament els diferents contextos visuals. 

Les i matges són el punt de partida per a desenvolupar l a 

comprensió del missatge visual i la capacitat d’expressió. 

 

● Sentit de l’estètica i la llibertat del gust personal (justificat) 

 

● Aprendre a ser creatius per a poder resoldre qualsevol qüestió i            

poder extrapolar-lo al seu dia a dia. 

 

2. Com s’avaluarà? 

 

L'avaluació ha de ser formativa i contínua, ha de servir per a            

millorar i per a que l’alumne aprengui a auto-regularse.  

 

Ens fixarem en el que s’ha après i el proccés que s’ha seguit per              

aprendre. 

L’avaluació es calcularà, tema a tema, seguint aquest criteri:  

 

 

 

 

 

 

 



Escenari A 

 

 

 

Escenari B 

 

 

 

 

 

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ 
% EN LA   

QUALIFICACIÓ 

Les feines diàries de classe. (acabats, implicació, 

seguiment, creativitat). Puntualitat d’entrega. 

 

Competència aprendre a aprendre. 

 

● S’han de seguir les pautes donades . 

70% 

Llibre d’artista (feina, creativitat, implicació, 

qualitat) 

 

● Teniu llibertat (tècniques, propostes…) 

30% 

Qualificació Total 100% 

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ 
% EN LA   

QUALIFICACIÓ 

Les feines diàries de classe. (acabats, implicació, 

seguiment, creativitat). Puntualitat d’entrega. 

 

Competència aprendre a aprendre. 

 

● S’han de seguir les pautes donades . 

70% 

Llibre d’artista (feina, creativitat, implicació, 

qualitat) 

 

● Teniu llibertat (tècniques, propostes…) 

30% 

Qualificació Total 100% 



Escenari C 

 

 

Escenari C 

La singularitat d’aquest temps, ens projecta a aprendre d’una altra          

manera. Treballarem d’una manera especial les competències.       

Donarem més valor al treball diari, al cumpliment i la qualitat de les             

tasques, a la puntualitat en l’entrega. 
 

Com ens comunicarem amb els alumnes? 
  
Utilitzarem el “Classroom”, una eina gratuita de google que a          

partir d'una pàgina principal permet crear aules amb alumnes. En          

cadascuna d'aquestes aules el professor pot assignar tasques amb         

textos, àudios, fotos i vídeos. Al mateix temps pot posar avisos, crear            

enquestes o rebre respostes dels alumnes. 
  
També farem servir el Google meet, una eina que ens permet fer            

videoconferències, I organitzar reunions i classes virtuals. 
  

Quin material utilitzarem?  

 

a) Materials variats (es té en conta que no tothom té els materials a              

casa 

i es donen diverses opcions d’elaboració) 

b) Ordinador, Chromebook , i/o telèfon mòbil. Connexió a internet. 

c) Llibre d’artista.  
 

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ 
% EN LA   

QUALIFICACIÓ 

Tasques del Classroom. És l’equivalent de les 

feines diàries de classe. (acabats, implicació, 

seguiment, creativitat). Puntualitat d’entrega. 

 

Competència aprendre a aprendre. 

 

● S’han de seguir les pautes donades . 

70% 

Llibre d’artista (feina, creativitat, implicació, 

qualitat) 

 

● Teniu llibertat (tècniques, propostes…) 

30% 

Qualificació Total 100% 



Com sabrem quina tasca hem de fer?  

 

El professor indicarà la feina a través del google classroom després           

de cada classe. 
 

Com és el feedback que donam?  

 

Donarem el feedback al moment, a la reunió del Meet. Si estan fora             

de l’horari de classe, es dona a través del Google Classroom i del             

correu corporatiu que tenen els alumnes. 
  
 

 Com és la seqüència d’una classe? 

 
El protocol que hauria de seguir l’alumnat a les sessions de classe és             

el següent: 

 

● Engeguem el dispositiu electrònic i tenim el llibre de Geografia i           

Història a mà. 

 

● Ens connectam al google Classroom i acte seguit a la reunió           

creada al Meet (sempre feim la classe presencial).  

 

● Ens saludam i passam llista. 

 

● Comentam l es tasques encomanades pel dia (penjades al 

Classroom). 

 

● Explicam l a nova tasca. Es mostren exemples per poder           

visualitzar l’exercici. 

 

● Veim quines altres opcions o modificacions podem proposar si no 

tenim els materials (sempre hi ha una opció B o C). Dubtes. 

 

● El temps restant de la classe el tenen per fer la tasca.  
 

OBSERVACIÓ: El llibre d’artista es fa de l a mateixa manera que            

abans, ells/es s’han d’organitzar per elaborar aquesta feina de         

manera l liure. A les classes anam demanant “com va” i que no l a               

deixin pel darrer moment.  

  

També es podrán enviar altres feines per correu electrònic a l’adreça           

de la professora: claradelatorre@cpedropoveda.org abans dels      

controls o avaluacions. 

mailto:claradelatorre@cpedropoveda.org


Altres evidències dels estàndards d’aprenentatge en el treball        

diari tant a casa com a l’aula. 

 

● Les feines s’han d’entregar dins el termini o dia establert. Si           

l’alumne entrega la feina fora del termini acordat, la         

puntuació màxima serà de suficient (5). La professora té         

accés al dia i hora que l’alumne fa la tasca. Es puntuaran també             

altres tasques orals de clase. 

● Esforç, atenció, participació, i aprofitar el temps a classe. 

● Actitud (parlar en un to adequat, respecte, seure correctament,         

demanar torn de paraula, tenir preparat el material damunt la          

taula, tenir encesa la camera del meet entre altres). 

● És molt important fer diàriament la feina encomanada i dur la           

feina al dia així com també corregir els exercicis a classe.  

 

A final de curs es té en compte el carácter continuu i el punt de               

partida i progrés de l’alumne. 

 

 

 

 

RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA 

 

● La recuperació de pendents d’altres cursos es durà a terme a           

través de treballs i proves a cada avaluació. 

● A final de juny es publicaran al classroom de Plàstica les           

PERCENTATGE  

EN LA NOTA FINAL 

1era avaluació 30% 

2na avaluació 30% 

3era avaluació 40 % 

Qualificació total 100 % 



tasques d'estiu per a que els alumnes que tenguin l'assignatura          

suspesa les puguin realitzar durant els mesos d'estiu i reforçar          

els continguts dels curs suspès i entregar el dia establert          

(50%). Es realitzarà un examen la primera setmana de         

setembre per recuperar el curs suspès (50%) 

● En cap cas la nota de setembre serà superior a 6. 

 
 
 
 
 
 
 

 


