
Àrea: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

CURS: 1r d’ESO

OBJECTIUS

● Una forma de comunicació i expressió com els altres llenguatges,

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

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

professional.

● Desenvolupar tots els aspectes expressius de la imatge.

● Observar i analitzar sistemàticament els diferents contextos visuals.

Les imatges són el punt de partida per a desenvolupar la 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.

QUIN MATERIAL UTILITZAREM?

L’indicat al llistat de material específic que varen compartir els tutors

a principi de curs, conjuntament amb el llistat de material general.



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:

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ % EN LA

QUALIFICACIÓ

Les feines diàries de classe. (Acabats, implicació,

seguiment, creativitat…).

● S’han de seguir les pautes donades .

60%

Llibre d’artista. (Feina, creativitat, implicació,

qualitat…)

● Teniu llibertat (tècniques, propostes…)

30%

Actitud i puntualitat d’entrega. 10%

Qualificació Total 100%

OBSERVACIÓ: Si els alumnes no porten el material a classe, no es

podrà executar la tasca del dia i l'hauran de fer a casa. Aquest fet es

penalitzarà amb 0,25 punts menys (a la nota final del trimestre), per

cada dia que no duguin el material a classe.

 



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).

● 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).

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

feina al dia.

Critèris de recuperació

No es fan exàmens de recuperació de les avaluacions suspeses, en

cas necessari es posaran activitats.

Avaluació ordinària

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

partida i progrés de l’alumne.

PERCENTATGE

EN LA NOTA FINAL

1era avaluació 30%

2na avaluació 30%

3era avaluació 40 %

Qualificació total 100 %

En cas de confinament, es revisaran els criteris de qualificació de

l’assignatura.



Correu electrònic de la professora: claradelatorre@cpedropoveda.org
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