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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

La tècnica en la producció 
artística. 
TÈCNIQUES DE CREACIÓ 
D'OBRES DE CARÀCTER 
PERDURABLE. 
Procediments secs. 
Procediments aquosos 
Pintura mural 
Procediments grassos 
Procediments escultòrics 
tradicionals 
Procediments mixts 
Procediments de caràcter 
objectual 
Procediments artesanals en 
l'art contemporani. 

TÈCNIQUES GENERADORES 
D'OBRES REPRODUÏBLES 
La reproducció de l’obra d’art 
Gravat en relleu 
Gravat al buit 
Estampació planogràfica 
La fotografía 
L’emmotllat 

MULTIMÈDIES I EFÍMERES 
Instal·lacions i ambients 
Nous suports, espais i 
materials. Land art i povera 
L’art del cos I l’art d’acció 
L’ús del llenguatge escrit 
Imatges lumíniques 
Supors informàtics 

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 
 
Al llarg del curs, s’han de realitzar els següents treballs: 
 

1. 2 activitats (mínim) amb tècnica seca, dues amb tècnica aquosa i una amb un 

procediment gras. (1avaluació) 

2. Dues activitats (mínim) amb dues tècniques de gravat diferents. (2avaluació) 

3. 4 imatges (mínim) amb tècniques fotogràfiques o alternatives. (2avaluació) 

4. Realització de part del mural del pati de l’institut.(3 avaluació) 

5. Crear un curtmetratge d’animació.(3ª avaluació) 

6. Un arxiu de proves amb el que es treballarà durant tot el curs. (1, 2 i 3 avaluació) 

 

Criteris específics d’avaluació: 



- Cada avaluació es farà una mitjana dels resultats obtinguts en cada una de les activitats, 

tot indicant el seu valor sobre la resta. 

- Es tendran en consideració uns ítems d’avaluació transversals, comuns a cada treball i 

avaluació: comprenssió de l’activitat, grau d’autonomia, capacitat de recerca, correcta 

elecció del treball, planificació, treball en equip, resolució de problemes, aprofundiment 

en l’activitat, tasques complementàries, originalitat, pulcritud, rigorositat, expressivitat. 

- Cada treball o activitat serà explicada amb els seus propis criteris d’avaluació, però cal 

tenir present els criteris generals: 

 

1. Saber seleccionar i aplicar una tècnica específica per a la resolució d’un tema concret. 

2. Conèixer i utilitzar adequadament la terminologia específica de la matèria referida al 

llenguatge graficoplàstic i visual, i en relació als procediments, els materials i les eines, 

expressant-se amb correcció de manera oral i escrita. 

3. Integrar diversos materials i utilitzar diferents tècniques de forma combinada en una 

creació graficoplàstica en funció d’una intenció expressiva i comunicativa específica  

4. Planificar el procés de realització d’un dibuix, pintura o gravat, definint-ne  les fases 

d’execució, com també els materials i procediments  

5. Saber relacionar els diferents materials, eines i tècniques amb una època, estil o cultura  

6. Identificar i comparar les tècniques graficoplàstiques tradicionals i les més innovadores, 

reconeixent-les com a vies de l’expressió artística i cultura. 

 

De forma general, es valorarà: 
 

La capacitat reflexiva i d’anàlisi a l’hora de treballar els texts i els conceptes de cada una de 
les propostes presentades. El grau de complexitat de les respostes al voltant de problemes 
teòrics (texts, debats, presentacions de feina, etc.). 
 

El grau de resposta creativa i/o grafico-plàstica que es dona a cada un dels problemes 
procedimentals que es planteja. Lliurament de carpetes i/o port- folis amb el material de 
cada proposta en forma de projecte de treball. 
 

L’interès i la voluntat que es manifesta per tal de treure el màxim de profit i el millor resultat 
en les diferents activitats. Grau de participació a l’aula. Inquietud en l’aportació de material 
suplementari per a enriquir l’aprenentatge  individual i/o col·lectiu. 

 

Seran objectius prioritaris de l'avaluació dels alumnes i al llarg de tot el curs: 
 

1.- A part de la comprensió puntual dels continguts exposats, la seva aplicació a situacions 
diverses; la visió globalitzadora de la matèria i no fragmentària; així com la capacitat d'establir 
relacions i conexions entre els diferents blocs de continguts. 
 

2.- A part de la correcta aplicació dels convencionalismes del dibuix, l'esment en la correcta 
resolució gràfica dels exercicis, així com la netedat i pulcritud en la seva elaboració. 
3.- L'obligatorietat de presentar tots els exercicis proposats. 
 

4.- L'assistència regular a classe i la actitut activa i participativa durant les explicacions i la 
realització dels exercicis. 
 

La nota trimestral serà el resultat del promig de les notes de les diverses proves teòrico-
pràctiques que es realitzin durant el trimestre, les dels exercicis proposats i les de les 



intervencions a classe, a parts iguals. Aquesta nota podrà incrementar-se  o reduir-se en funció 
del compliment o no dels objectius anteriorment descrits. 
Considerant l'avaluació contínua, la nota global del curs coincidirà amb la de la darrera 
avaluació. 
El professor plantejarà proves específiques de recuperació, si així ho creu oportú. Tot i no 
superar la matèria amb les diferents proves trimestrals, o bé en el cas de suspendre alguna de 
les avaluacions, l'alumne tendrà l'opció d'una avaluació global al final de curs que comprengui 
la matèria en la seva totalitat, així com d'entregar els treballs suspesos o que no s'entregaren 
en el seu moment. 
 
L'avaluació del mes de setembre, sempre i quan sigui necessària, seguirà les mateixes pautes. 
 
Recuperació. 
Unitats didàctiques que s'han suspès durant el curs. 
Si algun alumne vol optar a pujar la nota d’un treball, avaluació o per pujar la nota de final de 
curs haurà de realitzar un treball específic que prepararà el professor. Si la segona nota és 
superior a la primera, es mantindrà la segona nota. En el cas de que la segona nota sigui 
inferior, es farà la mitjana de les dues notes. 
 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Treballs 90% 

Actitud, correcció lingüística, tractament material i laboratori 10% 

 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

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

Nota mínima per fer mitjana (avaluació): 3'5                                                                             

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 

Altres recursos Dossiers, moodle, blocs, pàgina web... 

 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a avaluació Preu 

Visita al 
Saladina Art Fest a 
Can picafort  

8€    
 
 

 

 


