
 

 

ASSIGNATURA: ED. PLÀSTICA I VISUAL  CURSO: 2n ESO 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL 2n ESO 

A causa de la complexitat per valorar objectivament els diferents treballs i proves, és 
important que l’alumnat conegui els conceptes que s’han desenvolupat i els objectius a 
assolir. Es valorarà la capacitat d’entendre el llenguatge plàstic, analitzant i realitzant 
treballs, considerant tant el procés com el resultat final. 

L’avaluació inicial es realitzarà al començament del curs, valorant el nivell de 
coneixements, destreses, habilitats i actituds de l’alumnat en particular i del grup en 
general per tal de tenir en compte tant el punt de partida per començar com la diversitat 
de l’alumnat. 

 

 

 

Es farà, com a mínim, una activitat pràctica o teòrica sobre cada unitat didàctica. Per 
aprovar les avaluacions s'hauran d'haver presentat totes les activitats. 

 

La nota d’avaluació tindrà en compte: 

1. Conceptes: correcta aplicació dels continguts al treball d’aula. 

2. Procediments: correcta realització dels exercicis pràctics proposats, valorant el 
procés d'investigació i recerca de noves solucions a problemes presentats. 
L’expressivitat i la correcta aplicació de les tècniques, instruments i materials. 

3. Actituds: Puntualitat a l’entrega, l’acabat i neteja dels exercicis. Treball d'aula, 
assistència i disciplina a classe. Aquest apartat suposarà un 20 % de la qualificació 

 

La nota corresponent a l'avaluació serà la mitjana ponderada de les activitats 
presentades, tenint en compte el diferent grau d'importància, l'amplitud de continguts 
que incloguin, i el temps que hi hagi dedicat l'alumnat. 

Si un alumne té una qualificació inferior a 3 d’una activitat concreta l’haurà de repetir. 

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. 

 

4.3 Procediments i criteris de recuperació 

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 aprovats per 
l’alumne en el seu moment, o altres similars, durant el període que determini la 
professora. 

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. 



 

 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 
 

 

 Criteris i instruments d'avaluació 

1. Analitzar imatges tenint en compte elements bàsics constitutius de la sintaxi visual. 
Identificar en una imatge les qualitats que determinen el seu valor físic, funcional o 
estètic i descriure-la per mitjà de recursos gràfico-plàstics per interpretar-la objectiva o 
subjectivament.  

Aquest criteri valora la capacitat de l’alumnat per distingir les qualitats (funcionals o 
estètiques) d’objectes i imatges, identificant les seves característiques segons la funció 
que ocupen; també es valora la capacitat d’abstreure els elements propis del llenguatge 
visual i plàstic observats en formes i ambients, per descriure-les gràficament i 
plàsticament.  

2. Representar objectes i idees de forma bidimensional o tridimensional. Dissenyar 
composicions modulars. Interpretar i representar formes d’escassa complexitat per mitjà 
de la geometria plana i els sistemes de representació (díedre, axonomètric i cònic). 
Aplicar els conceptes de ritme, proporció, equilibri i harmonia en la descripció lliure de 
formes i imatges.  

Amb aquest criteri es valorarà que l’alumnat sigui capaç de representar geomètricament 
formes naturals i/o artificials; dissenyar composicions modulars senzilles sobre xarxes 
poligonals; representar objectes i idees de forma bidimensional o tridimensional aplicant 
tècniques gràfico-plàstiques, i aconseguir resultats concrets en funció d’unes intencions 
quant als elements visuals (llum, ombra i textura). També es valorarà que identifiqui i 
seleccioni la tècnica grafico-plàstica més adequada per representar gràficament aspectes 
de l’entorn de l’aula, de l’entorn urbà o d’exteriors naturals pròxims al centre educatiu, 
amb efectes de profunditat per mitjà de la perspectiva i la correcta aplicació de les 
proporcions entre els elements que intervenen i els contrastos lumínics.  

3. Realitzar creacions plàstiques personals, aplicant els elements bàsics del llenguatge 
visual, seguint el procés de creació, demostrant valors d’iniciativa, creativitat i 
imaginació, valorant críticament la producció pròpia i acceptant els errors com a 
instrument de millora.  
 

Mitjançant aquest criteri s’ha d’avaluar la capacitat de seguir un procés coherent en la 
creació de qualsevol missatge visual, d’acord amb els objectius que es pretenen i la 
intenció prefixada; de seleccionar encertadament la informació recollida i realitzar els 
esbossos i proves tècniques necessàries abans de passar a la realització de l’obra 
definitiva; fer les composicions expressant sensibilitat en el traç, personalisme en l’ús del 
color, de les textures, de les tècniques pictòriques amb resultats originals; seleccionar els 
procediments, tècniques, materials i eines més adequats a una determinada proposta o a 
la realització personal; saber aplicar les diferents tècniques amb un domini i acabats 
suficients que permetin interpretar-les amb correcció. Realitzar variacions lumíniques per 
produir canvis d’aparença en formes i ambients. També s’ha de valorar l’interès per 
superar amb creativitat les pròpies creacions plàstiques i valorar el resultat final. 



 

 

 
 
 
 
 

CRITERIOS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

 

 Criteris i instruments d'avaluació 

 

4. Utilitzar adequadament les tècniques gràfiques, les estratègies, els materials i els 
suports adequats, per realitzar creacions pròpies segons diferents intencions 
comunicatives (artístiques, publicitàries, de disseny, etc.).  

Amb aquest criteri es comprova si l’alumnat sap reconèixer els diferents materials i 
suports per realitzar imatges amb diferents finalitats comunicatives (art, publicitat, 
fotografia, etc.); si és capaç de crear imatges artístiques, utilitzant els elements bàsics 
del llenguatge visual; si és capaç de crear imatges amb fins publicitaris, informatius i 
expressius, utilitzant els seus elements significatius (enquadrament, angle, pla i 
composició); si sap aplicar tècniques de la imatge seqüenciada (materials i 
comunicatives), i si pot planificar i organitzar la realització d’una obra col·lectiva, 
cooperant de manera activa en el seu desenvolupament.  

5. Valorar el contingut dels missatges publicitaris, informatius i expressius.  

L’alumnat ha de saber valorar la capacitat del contingut, positiu o negatiu, del missatge 
(funció, producte, consumisme, publicitat enganyosa, valors i contravalors, llenguatge 
utilitzat, estereotips i sensualitat), reaccionant críticament davant les manipulacions i 
discriminacions (socials, racials o sexuals) observades. 

CRITERIOS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 

 Criteris i instruments d'avaluació 

6. Apreciar i valorar les qualitats plàstiques i estètiques que destaquen en el conjunt del 
patrimoni històric, artístic, cultural i natural de les Illes Balears i d’altres cultures 
diferents de la pròpia.  
Aquest criteri pretén avaluar la capacitat de les alumnes i els alumnes per distingir i valorar, a 
partir de l’observació directa d’obres representatives o per mitjà de les tecnologies de la 
informació i comunicació, les dimensions estètiques i qualitats expressives en el seu entorn 
habitual i en les manifestacions plàstiques que formen part del patrimoni cultural de les Balears; 
ha d’identificar monuments, escultures, conjunts urbanístics o elements etnogràfics presents en 
l’entorn de les Illes Balears; també ha de saber realitzar una idea gràfica adequada al seu nivell, 
mostrar interès per la cultura pròpia com a mitjà de transmissió de missatges i desenvolupar la 
capacitat de comprensió d’altres cultures i amb la seva forma de comunicació visual. 
 
 

7. Expressar idees per mitjà de missatges visuals respectant els valors i els normes dels 



 

 

societats democràtiques.  

Mitjançant aquest criteri es pretén saber si els alumnes utilitzen i analitzen els mitjans 
visuals com a instruments d’expressió personal, mostrant una actitud crítica enfront de 
les manifestacions insolidàries, sexistes i discriminatòries. Es valorarà l’elaboració i 
participació activa en projectes de creació visual cooperatius, el fet de manifestar 
actituds de respecte, tolerància, flexibilitat, interès i conductes responsables, així com 
actituds que fomentin la igualtat, la tolerància i l’autocrítica.  
 
 
 
 
 

 

 


