
 

 

ASSIGNATURA: ED. PLÀSTICA I VISUAL  CURSO: 4tESO 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL 4art ESO 

Criteris de qualificació. 

Els continguts teòrics i els conceptuals es mesuraran mitjançant la correcta aplicació en 
exercicis i en les activitats d'autoavaluació, treballs teòrics i debats que es facin al grup 
classe. 

Es valorarà : 

1. la utilització de terminologia específica i l'aportació a classe del material necessari 
per l'activitat proposada. 

2. la correcta utilització dels materials i tècniques. 

3. l'ordre, pulcritud i neteja en els treballs. 

4. la puntualitat a les classes i a l'entrega de treballs. 

S’han de repetir, acabar o millorar els treballs amb una nota inferior a 3. 

Es valorarà : 

Dins del 30% de la nota: 

5. L'assistència a classe 

6. La puntualitat a les classes i al lliurament dels treballs. 

7. La utilització de terminologia específica 

8. L'aportació a classe del material necessari per a l'activitat proposada. 

Dins del 70% de la nota: 

9. La correcta utilització dels materials i de les tècniques. 

10. L'organització a la superfície del paper. 

11. La creativitat de la resolució iconogràfica. 

12. La qualitat dels recursos gràfics (color, clarobscur, tècniques ...) 

13. L'ordre, pulcritud i neteja en els treballs. 

14. La cura, la precisió i l'estètica dels treballs 

 

 

 



 

 

Els treballs s’han de presentar en la data assenyalada. El retard injustificat d'un exercici 
repercutirà negativament a la nota fins a un 20%. Un retard injustificat superior a 3 classes 
suspendrà l'exercici que es lliurarà en les condicions que es trobi per ser qualificat. 

Els treballs pràctics o teòrics, exercicis de classe o de casa puntuaran el 70% de la nota 
global. 

L’actitud, puntualitat, aportacions, treballs voluntaris, etc, es valoraran amb el 30% de la 
nota d'avaluació i de la nota final de curs. 

 

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 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 que a algú 

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. 

 
 

 

Procediments i criteris de recuperació 

Com s'ha dit abans l'avaluació és contínua, per tant, per aprovar una avaluació posterior a 
una altra d'anterior suspesa, l'alumne haurà de tornar a fer treballs i/o exercicis suspesos de 
l'avaluació o avaluacions anteriors. En cas que la valoració de les tasques repetides resulti 
satisfactòria l'alumne haurà recuperat la o les avaluacions anteriors. 

En cas de que l'avaluació ordinària de juny resulti suspesa, l'alumne haurà de presentar tots 
els treballs que consideri el professor a l'avaluació extraordinària de setembre. A més 
d'entregar els treballs, l'alumne haurà de defensar oralment les tasques encomanades per 
tal de comprovar que és l'autor dels exercicis i ha assolit la comprensió dels continguts 

Si el resultat dels treballs de recuperació no fos satisfactori l'alumne haurà de fer una prova 
teòrica i/o pràctica de l'assignatura que no farà mitjana amb els exercicis presentats. 



 

 

 

Alumnes pendents de 3r d'ESO. 

Els alumnes que fan l'assignatura d'Educació Plàstica i Visual de 4t i tenen pendent 
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL de tercer d'ESO, recuperaràn la matèria si aprovan la 
primera i segona avaluació de 4t. 

 

 

 

La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors es farà mitjançant treballs presencials 

o distància, segons l’evolució de l’estat d‘alarma.  

 

Avaluació extraordinària Setembre:     

 

 

• Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 

• A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en 

consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards 

avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la 

suspensió de les activitats lectives presencials. 

• S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies 

de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 

facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 

avaluació negativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 
 

Criteris i instruments d’avaluació 

1. Planificar i desenvolupar projectes o produccions pròpies sota la supervisió del 
professorat, seleccionant, entre els diferents llenguatges gràfics (plàstics i visuals), el més 



 

 

adequat a les necessitats d’expressió i demostrant autonomia, creativitat i responsabilitat en 
el treball. 

2. Realitzar creacions plàstiques personals utilitzant diverses tècniques d’expressió grafico-
plàstiques (dibuix artístic, volum i gravat), seleccionant la tècnica més adequada a la 
intenció expressiva que es persegueix, justificant els motius de l’elecció i investigant amb 
materials i tècniques per a trobar solucions originals. 

3. Diferenciar els estils i tendències dels arts visuals, valorar les formes i imatges que 
proposa el camp de l’art a través del temps, amb especial atenció a l’art contemporani, i 
interessar-se per l’estudi, l’anàlisi i la interpretació de les mateixes. 

4. Descriure objectivament formes tridimensionals mitjançant els diferents sistemes de 
representació. 

 

 

CRITERIOS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

 

 Criteris i instruments d'avaluació 

5. Produir obres multimèdia i produccions videogràfiques utilitzant tècniques pròpies . 

6. Utilitzar recursos informàtics i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com 
del disseny gràfic, el dibuix assistit per ordinador i l’edició videogràfica. 

7. Utilitzar la sintaxi pròpia de les formes visuals del disseny i la publicitat. Distingir en un 
objecte simple ben dissenyat els seus valors funcionals units als estètics (proporció entre 
les seves parts, color i forma) 

CRITERIOS 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 repassar 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 proposats setmanalment 
durant el confinament 

 



 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL PRÓXIM CURS 

 

 

Criteris i instruments d'avaluació 

 

8. Realitzar projectes artístics de manera cooperativa. 

9. Apreciar i valorar el patrimoni artístic i cultural dels Illes Balears i d’altres cultures 
diferents de la pròpia, mostrant actituds crítiques i d’estima i respecte cap a les 
manifestacions plàstiques i visuals de l’entorn, superant inhibicions i prejudicis 

10. Expressar idees per mitjà de missatges visuals respectant els valors i els normes de les 
societats democràtiques, elaborant i participant activament en projectes de creació visual 
cooperatius. 

 

Els continguts teòrics/conceptuals es mesuraran a mitjançant controls. treballs i exercicis. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


