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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

El llenguatge visual i les 
tècniques de creació 
d’imatges 

El color. Teoria i 
aplicacions 

La imatge tecnològica: 
fotografia, cinema i vídeo 

Els elements conceptuals 
de la imatge: punt, línia i 
pla. 
 

Espai i volum  

La comunicació audiovisual: 
finalitats i significats de les 
imatges. La imatge i els mass 
media 
 

Material i traçats 
geomètrics fonamentals 

 

Percepció visual.   

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 
Característiques de l'avaluació. 
 

- Seran objecte d'avaluació no només els resultats acadèmics, sinó també les etapes 
del procés d'ensenyament, el mètode elegit, els mitjans i recursos utilitzats, i la relació 
del professor amb l'alumne. 
- L'avaluació permetrà determinar el grau en què s'han aconseguit les intencions 
educatives o mesurar els resultats dels aprenentatges per comprovar que s'han assolit 
els objectius proposats (avaluació sumativa). 
- Les activitats d'avaluació dels aprenentatges s'encaminaran tant al domini de la 
diversitat de procediments com a l'adquisició dels conceptes i el desenvolupament de 
les actituds. Aquest seguiment dels aprenentatges de l'alumne haurà de servir de punt 
de referència a la nostra actuació pedagògica, que s'anirà adaptant  als problemes 
detectats. 

 
Procediments d'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes. 
 

- Seguiment de les activitats i treballs realitzats per l'alumne majoritàriament a classe, i 
en alguns casos a casa. Aquest seguiment ens proporcionarà un recurs per valorar la 
capacitat de l'alumne d'organització de la informació, la capacitat de resolució de 
problemes, la creativitat i imaginació, així com el domini de les tècniques d'expressió 



plàstica i visual. No es descarta, la possibilitat d'adaptar o canviar aquests criteris per 
alguns casos particulars d'alumnes que per les seves característiques individuals 
necessitin un seguiment diferenciat. 
- L'observació del treball diari de l'alumne, analitzant per una part els hàbits de treball, 
valorant l'esforç de superació, l'interès per l’assignatura i la participació en els treballs 
d'equip , controlant la realització dels procediments, i anotant per una altra part les 
seves intervencions i la qualitat de les mateixes, valorant la utilització correcta de la 
terminologia pròpia de l'àrea i la capacitat de comprensió, anàlisi i crítica, així com el 
respecte pel treball propi i dels altres. 
- Exercicis, proves orals, i en alguns casos escrites,  ens permetran avaluar continguts 
de tipus conceptual. 

 
Criteris específics, qualificació determinats pel departament. 

 
-La obligatorietat de lliurar tots els treballs per poder aprovar l’assignatura, que 
suposaran un 80% de la nota final. 
-Un treball mal elaborat pot no ser acceptat com lliurat. Entenem com a mal 
elaborat aquell treball que no s'ajusta a les pautes i tècniques demanades pel 
professor. 
-Un treball lliurat fora de la data límit, si no és per motius prou justificats, pot ser 
considerat com un treball amb una reducció de: 1 punt per sessió de retràs en 
l’entrega. Es tendrà un màxim de 4 sessions per entregar el treball sinó s'haurà de 
recuperar. 
-Per aprovar l’avaluació serà necessari que la mitjana de les notes sigui igual o 
superior a 5 i que tots els treballs entregats tenguin una nota superior a 3'5. 
-Tots aquells treballs inferiors a una nota de 3’5 han de ser recuperats (i per tant 
l’alumne els ha de tornar realitzar) encara que la mitjana de l'avaluació sigui superior 
a. 
-Tots els treballs que es presentin per recuperar tendran una nota màxima de 
5. 
- Per poder aprovar l'assignatura s'han d'aprovar les tres avaluacions. 
-Hi ha una nota específica que fa referència a les actituds i valors demostrats per 
l’alumne dins classe que pot ser determinant per pujar o baixar la nota. Aquesta 
correspon a un 20% de la nota final. 
-Prèvia consulta al professor es contempla la possibilitat de poder pujar nota amb 
treballs repetits o complementaris. 
 

Valoració de capacitats, actituds i valors. 
 

-Lògica en el procés d'aprenentatge i treball. 
S'avaluarà la capacitat que tengui l'alumne d'establir un procés recolzat en la lògica, 
tant per a l'anàlisi com per a la síntesi dels llenguatges visuals i plàstics. 
Es valorarà el coneixement abstracte i la seva aplicació com a recolzament en la 
realització d'activitats concretes. 
- Creativitat desenvolupada en les seves produccions. 
S'avaluarà la capacitat de resoldre els problemes plantejats de manera diferent i 
amb concepció pròpia, superant estereotipus i convencionalismes. 
Es valorarà la inquietud en la recerca de solucions alternatives i amb la utilització de 
codis, terminologia i procediments dels llenguatges visuals. 
-Correcció en l'expressió plàstica de les seves produccions. 
S'avaluarà la netedat, la cura del material, el gust per l'ordre en la representació i en 
el maneig de materials i tècniques. 
- Capacitat de treball. 
S'avaluarà l'esforç i la dedicació posada en la realització de les activitats. 
Es valorarà l'actitud d'interès i la varietat de produccions presentades. 
- Treball en equip. 



S'avaluarà la capacitat d'adaptació a un grup de treball, evitant personalismes i 
responsabilitzant-se de les tasques pròpies. 
- Actitud general. 

 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Pràctica, entrega de quadern, tasques, exàmens, exercicis teòrics...... 80% 

Actitud, correcció lingüística, tractament material i laboratori 20% 

 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

Nota mínima per fer mitjana (treballs i exàmens)                                                           3,5 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)                                                                         5 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques):                               final d'avaluació o juny. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques):                                                 setembre 

 
3.- Materials i recursos didàctics. 
 

Materials didàctics  

Nivell 1ESO 
A cada activitat, el professor selecciona i proporciona a 

l’alumne els recursos adients 

Llibre de text ------- 

 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

1a avaluació Preu Pendent de concretar Preu 

Visita es Baluard 8€   

 


