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MATÈRIA: VISUAL I PLÀSTICA.

CURS: 3r

Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del
procés d’ensenyament – aprenentatge són els següents:
 Identificar els elements bàsics dels llenguatges artístics (configuracions
estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o
aspectes de la realitat.
 Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els objectes i
les imatges, les tècniques i els procediments, els materials i les eines.
 Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant
tècniques diverses i aconseguir resultats en funció de la proposta i les intencions
prèvies.
Reconèixer els processos, els materials, les tècniques i les estratègies emprades
en imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia.
 Participar activament en projectes artístics diversos, individuals o col·lectius,
aplicant les estratègies pròpies i adequades del llenguatge plàstic, visual i
audiovisual.
 Realitzar produccions artístiques i demostrar iniciativa i creativitat.
 Utilitzar el dibuix com a eina bàsica de representació i de comunicació d’idees.
 Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic d’acord
amb uns objectius prefixats.
 Realitzar una producció artística seguint els processos de concepció i
formalització.
 Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i el
context en què s’ha produït.
Eines d’avaluació
L’ alumne serà avaluat en clau de competències tal com preveu la legislació i es farà
per mitjà de :


-
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Amb una proporció de 40% de la nota:
La mitja de les activitats i exercicis pràctics que s’han fet durant el trimestre.
Amb un 30% de la nota:
La mitja de les activitats i exercicis teòrics que s’han fet durant el trimestre
(Respondre qüestionaris, treballs de recerca, confecció i presentació de
fitxes, exposicions orals,etc)
Elaboració i presentació correcte del dossier d’avaluació.
Amb un 30% de la nota:
Assistència i puntualitat. *Normes de seguretat i comportament a l’aula.
Motivació i interès envers la matèria participant activament en els treballs i
activitats que es treballin a l’assignatura.
Actitud i comportament de l’alumnat a classe.
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Els alumnes amb dictamen o problemes d’aprenentatge seran avaluats aplicant un
altre barem, més o menys flexible, de 40% en la part pràctica, el 20% en la part
teòrica i el 40% en el comportament.
L’alumnat aprovarà la matèria si la nota mitjana de les tres avaluacions és igual o
superior a 5, es a dir si es compleix:
(Nota Av1+Nota Av2+Nota Av3)/3>=5
Sistema de recuperació
- Alumnes amb 3r d’ESO suspès.
 Proves de millora del mes de juny. Cada alumne/a, que li resti pendent 3r d’ESO,
tindrà de lliurar un dossier amb les feines encomanades pel professor,fetes i
presentades correctament.
 Prova extraordinària. Els alumnes que continuïn amb l’assignatura suspesa la
podran recuperar, en la prova extraordinària del mes de setembre, lliurant el
dossier de deures d’estiu, complert i correctament presentat, que ponderarà un
70%, i fent un examen amb un 30%; l’alumne que no lliuri el dossier perdrà el dret
a examen. S’avaluarà aplicant els criteris anteriors.
 Pels alumnes amb adaptació curricular es demanarà dossier d’estiu amb els
continguts mínims, resumirà les activitats fetes durant cada avaluació, on es
tindran d’aplicar els conceptes i procediments bàsics. Puntuarà el 100% de la
nota.
- Alumnes de 3r d’ESO amb la VP de 1r d’ESO pendent.
 Els alumnes que portin pendent la VP de 1r estan obligats a presentar el dossier
de recuperació de 1r. El dossier es puntuarà amb un 100%. El dossier es lliurarà
el al voltants del mes de maig. Si no es recupera es pot lliurar el dossier en la
prova extraordinària de setembre.
 Si l’alumne supera 3ESO aprova la VP pendent de 1ESO, sempre i quan lliuri el
dossier que se li ha facilitat per a recuperar 1ESO, al voltants del mes de maig. Si
no es recupera es pot lliurar el dossier en la prova extraordinària de setembre.
*Normes de seguretat i comportament a l’aula
 L’alumne/a entrarà amb puntualitat a l’aula.
 L’alumne/a no sortirà de l’aula sense autorització del professor.
 L’alumne/a vindrà a classe amb el llibre i material manat.
 L’alumne/a mostrarà respecta vers el professor i companys/es.
 L’alumne/a es seurà al lloc que li digui el professor i no es mourà.
 L’alumne/a no portarà telèfon mòbil, ni altres aparells electrònics, a l’aula.
 L’alumne/a demanarà permís al professor per aixecar-se del seu lloc.
 L’alumne/a no obrirà finestres ni portes sense permís del professor.
 L’alumne/a deixarà el seu lloc (terra i taula) net i col·locat correctament.
 L’alumne/a deixarà el material de l’aula net i ordenat en el seu lloc.
 L’alumne/a no cridarà, ni jugarà, ni menjarà a l’aula.
 L’alumne/a es comportarà com a tal a l’aula donant bon exemple als demés.
 L’alumne/a ha d’adoptar una actitud positiva i participativa a l’aula.
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Normativa
Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/
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