
 

 

ASSIGNATURA: ED. PLÀSTICA I VISUAL  CURSO: 1r ESO 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

1. Criteris i instruments d'avaluació 

L’avaluació es farà a través de treballs pràctics, el treball del quadern, exàmens 
(quan la situació ho requereixi) i l'actitud de l'alumne. 

 

L'actitud i interés que l'alumne mostri en les classes també serà avaluable dins de 
cada exercici que es realitzi. En ella es tindran en compte aspectes com la neteja 
de la taula, presentar amb netedat els exercicis i portar el material necessari per 
a l'assignatura. 

 

Els treballs han de presentar-se en la data indicada pel professor. El lliurament de la 
làmina fora de termini suposarà una qualificació màxima de suficient. La nota de 
l'avaluació ordinària de juny serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions anteriors, 
encara que es podrá modificar segons l'evolució de l'aprenentatge de la matèria i actitud 
per part de l'alumnat. 

 

4.2 Criteris de qualificació 

Els treballs pràctics comptaran un 70%, el treball del quadern un 10% i l'actitud amb 
un 20% de la nota. La presentació del quadern és imprescindible per tal de poder 
aprovar l'assignatura. 

4.3 Procediments i criteris de recuperació 

Com que l'assignatura no aplica l'avaluació continua degut a la diversitat i 
desconnexió dels continguts, aprovar una avaluació no implica recuperar 
l'anterior. 

 

La recuperació de cada avaluació consistirà en entregar aquells treballs no assolits 
per l’alumne en el seu moment durant l'avaluació següent. 

 

Les activitats fetas durant la tercera avaluació tindràn una nota. Per calcular   la nota 
final es farà la mitja de totes aquestes notes i de la primera i la segona. La nota final mai 
serà inferior a la mitja de la primera i segona. 



 

 

 

 

En cas de que l'avaluació ordinària de juny resulti suspesa, l'extraordinària del setembre 

es farà mitjançant l'entrega d'uns treballs concrets, donats els juny, i la seva defensa oral 
i/o escrita. El percentatge de la qualificació final serà d'un 60 i 40% respectivament. 

En cas de que a algun alumne li quedi pendent pel curs següent la recuperació es farà 
quan determini el departament i de la mateixa manera que es fa el setembre. 

 

En cas de que a algun alumne li quedi pendent pel curs següent la recuperació es farà 
quan determini el departament i de la mateixa manera que es fa el setembre 

 

 

  

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 

  

1. Identificar els elements configuradors de la imatge. 

2.  Experimentar amb les variacions formals del punt, el pla i la línia. 

3.  Expressar emocions utilitzant diferents elements configuradors i recursos gràfics: 

línia, punts, colors, textures i clarobscurs. 

4.  Identificar i aplicar els conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques. 

5.  Identificar els elements i factors que intervenen en el procés de percepció 

d’imatges. 

6. Analitzar i realitzar còmics aplicant els recursos de manera apropiada. 

7. Identificar significant i significat en un signe visual. 

8.  Analitzar i fer fotografies i comprendre’n i aplicar-ne els fonaments. 

9.   Comprendre i emprar els conceptes espacials de punt, línia i pla. 

  

  

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGONS  TRIMESTRE 



 

 

  

1.  Experimentar amb els colors primaris i secundaris 

2.  Identificar i diferenciar les propietats del color llum i el color pigment. 

3. Diferenciar les textures naturals, artificials, tàctils i visuals i valorar-ne la capacitat 

expressiva. 

4. Diferenciar i analitzar els diferents elements que intervenen en un acte de 

comunicació 

5.  Reconèixer les diferents funcions de la comunicació. 

6.  Analitzar com es pot definir una recta amb dos punts i un pla amb tres punts no 

alineats o amb dues rectes secants. 

7. Conèixer els fonaments de la imatge en moviment i explorar-ne les possibilitats 

expressives. 

  

  

  

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

  

Repassarem els continguts del primer i  segon trimestre mitjançant la fotografia i 

expressar idees per mitjà de missatges  fotogràfic -visual. 

 

Mitjançant aquest criteri es pretén saber i repasssar si els alumnes utilitzen i analitzen els 
mitjans fotogràfic com a instruments d’expressió personal. Es valorarà l’elaboració d’un 
àlbum fotogràfic sobre els temes proposat setmanalment durant el confinament.  

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL PRÓXIM CURS 

 

  



 

 

1. Comprendre els fonaments del llenguatge multimèdia, valorar les aportacions de 

les tecnologies digitals i ser capaç d’elaborar documents mitjançant aquest 

llenguatge. 

2. Construir diferents tipus de rectes utilitzant l’escaire i el cartabó, havent repassat 

prèviament aquests conceptes. 

3. Conèixer i aplicar els mètodes creatius graficoplàstics aplicats a processos d’arts 

plàstiques i disseny. 

4. Crear composicions graficoplàstiques personals i col·lectives. 

5. Conèixer i aplicar les possibilitats expressives de les tècniques graficoplàstiques 

seques, humides i mixtes. La pintura al tremp, els llapis de grafit i de color. El 

collage. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


