
INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 2016-2017 

Educació Visual i Plàstica       1r ESO      CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

 

-Al començar el curs es farà una avaluació inicial a fi de detectar quins són els  interessos i 

coneixements de la matèria de cada alumne. En funció dels resultats s’adaptarà la 

programació a la realitat, tant a nivell de grup com a nivell individual, diversificant tant els 

objectius com les activitats. 

-L’alumnat que segueix una adaptació curricular, serà avaluat segons els criteris especificats 

en aquesta adaptació curricular. 

-L’avaluació serà contínua, tant en l’aprenentatge de conceptes com en cada una de les 

activitats. Es mesuraran els resultats de l’aprenentatge per comprovar que s’hagin assolit els 

objectius didàctics de manera global al llarg del curs. Donades les característiques d’aquesta 

matèria es dóna una importància més gran als procediments, que així queda reflectit en el 

percentatge que segueix: 

 El 60% de la nota ve donada per la realització de làmines i d’activitats pràctiques 

 El 20% correspon a les proves teòriques o qüestionaris / treballs escrits 

 El 20% ( Valoració del comportament a classe, del rendiment i l’interès per les 

propostes de treball, així com de la presentació i cura dels treballs i del fet de 

portar el material necessari) 

-Cada trimestre es valoraran els exercicis pràctics realitzats i hi haurà una nota obtinguda de 

la mitjana de la nota de cada exercici.  

-Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta el 

 justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 

 

Per avaluar es tindrà en compte: 

 

A nivell d’aprenentatge dels conceptes: 

-Conceptualització dels continguts explicats al llarg de les diferents unitats. 

-Aprenentatge del lèxic propi de la matèria. 

-Coneixement dels diferents llenguatges visuals i plàstics pel que fa les seves 

possibilitats comunicatives i expressives.  

Quant a les activitats pràctiques: 

-Ús correcte del material  

-Constància en el treball 

-Realització acurada de les làmines o exercicis proposats 



-Esforç per ser creatiu i per experimentar tot tipus de tècniques i materials 

-Per tal d’avaluar positivament els procediments caldrà que l’alumne presenti 

puntualment totes les làmines i/o exercicis 

Actitud i funcionament dins l’aula: 

       -Interès per les activitats graficoplàstiques 

  -Autoexigència i interès per la recerca de noves solucions. 

       -És imprescindible que l’alumne porti els materials necessaris. 

       -Bona presentació i ordre en la realització de les làmines. 

       -Assistència puntual i continuada en les sessions de classe. 

 -Acceptació i respecte envers els treballs propis i els dels altres. 

       -Actitud de respecte cap a la resta de companys i professor. 

 

 

 

Recuperació 

A final de curs, els alumnes suspesos tindran l’oportunitat de realitzar una prova 

pràctica global de la matèria i lliurar els treballs pendents. Per superar la matèria és 

indispensable la presentació de tots els treballs demanats. 

El mes de setembre es farà una prova extraordinària de recuperació en un calendari 

comú aprovat per la direcció del centre. Caldrà també lliurar els treballs proposats o 

dossier que es realitzarà durant l’estiu (50% de la nota)  

L’alumnat que continui tenint la matèria pendent (hagi promocionat o no) haurà de 

recuperar-la durant el curs següent. Es publicarà una data de recuperació, i aquell dia 

s’haurà de realitzar una prova i lliurar el material específic proposat pel Departament 

d’Educació visual i plàstica.  

 

 

La qualificació final de les àrees aprovades mitjançant  una  prova global o 

extraordinària  serà de Suficient. 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 2016-2017 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 2n ESO  CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

Matèria: 

Com a departament  didàctic, valorem el treball de cada dia i l’esforç en el procés 

d’aprenentatge en la matèria, la sistematització de la lectura, els hàbits i tècniques 

d’estudi i la capacitat de treball individual i en equip amb la suficient autonomia i 

responsabilitat. 

 

Avaluació: 

L’avaluació serà contínua, amb observació sistemàtica del procés i en relació amb 

l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius terminals de la matèria. 

L’avaluació ha de verificar: l’assoliment de les competències bàsiques, el grau 

d’assoliment dels mínims establerts per al nivell corresponent i altres competències 

d’acord amb la programació general del curs. 

 

S’avaluen els tres apartats: 

 

—Prova/es  (orals o escrites)   (40%) 

— Treballs : làmines, exercicis, apunts, activitats complementàries, exposicions 

orals...  (40%) 

— Actituds: Interès (treball diari, control de llibreta), material, assistència, 

comportament, puntualitat en el lliurament dels treballs  (20%) 

 

Per tal de calcular la mitjana del trimestre: 

 S’ha d’obtenir com a mínim  un  4 sobre 10 de les proves per tal de fer la nota 

mitjana. 

 En el cas que no es realitzi cap prova durant el trimestre, els treballs tindran 

un pes del 80% del total de la nota. 

 

 

 

 Per poder superar les corresponents avaluacions trimestrals, la prova global 

de juny o l’extraordinària de setembre, serà condició indispensable la 

presentació dels treballs que cada professor pugui haver assignat a cada 

alumne o al grup corresponent. 



 Es penalitzarà cada dia que no es porti el material adequat a l’aula. 

 Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne 

aporta el  justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 

 

 

Recuperació: 

Tot i ser avaluació continuada, existeixen diferents possibilitats de recuperació 

parcial o total de la matèria : 

 

1. A final de curs, els alumnes suspesos d’una, dues o tres avaluacions 

a part de lliurar els treballs pendents, en alguns casos, hauran de realitzar una 

prova global de la matèria. 

 

2.  El mes de setembre es farà una prova extraordinària de recuperació de la 

totalitat del curs. La prova de recuperació pot complementar-se o substituir-se, 

sempre que el professorat ho especifiqui, per la realització d’un dossier elaborat 

pel Departament d’Educació Visual i Plàstica.  

 

 

 

Observacions: 

 

L’alumnat que segueix una adaptació curricular, serà avaluat segons els criteris 

especificats en aquesta adaptació curricular. 

 

Els alumnes que, tot i no haver superat el curs anterior, van promocionar per raons 

diverses, caldrà que segueixin el procediment d’aprenentatge complementari i 

personalitzat que l’equip docent decidirà, dins del marc general dels curs, tenint en 

compte la informació rebuda. 

 

L’avaluació final de cada curs comporta la decisió sobre les qualificacions i sobre la 

promoció de l’alumnat. 
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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3r eso      CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

 

Matèria: 

L’alumnat rebrà a l’aula la informació oportuna durant les primeres sessions del curs 

sobre la programació, la temporització del contingut de les matèria i els criteris 

d’avaluació.  

Com a departament  didàctic valorem: 

-el treball de cada dia i l’esforç en el procés d’aprenentatge.  

-els hàbits i tècniques d’estudi, la puntualitat en l’entrega dels treballs. 

-la capacitat de treball individual i en equip amb la suficient autonomia i 

responsabilitat.  

-els continguts propis de l’àrea, la recerca de solucions no estereotipades. 

 

En tractar-se d’una matèria optativa i clarament procedimental, l’avaluació serà 

contínua, amb observació sistemàtica del procés. 

L’avaluació ha de verificar: l’assoliment de les competències bàsiques i el grau 

d’assoliment dels objectius terminals de la matèria, segons els continguts donats i les 

activitats programades. 

S’avaluen els continguts dels tres apartats: 

—Conceptes: Prova/es  (orals o escrites)   (20%)                                               

—Procediments :Llibreta/dossier, pissarra, treballs físics o virtuals, activitats 

complementàries, exposicions orals.  (60%) 

—Actituds: Interès, assistència, comportament, puntualitat en l’entrega dels 

treballs (20%) 

En qualsevol dels tres apartats la nota mínima per a poder fer la mitjana serà d’un 5 

sobre 10. 

Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta 

el  justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 

 

Recuperació 

A final de curs, els alumnes suspesos tindran l’oportunitat de realitzar una prova 

global de la matèria i entregar els treballs pendents. 



En el mes de setembre es farà una prova extraordinària de recuperació en un 

calendari comú aprovat per la direcció del centre. Caldrà també lliurar els treballs 

proposats. 

 

 

Observacions 

Per poder superar les corresponents avaluacions, la prova global de juny o 

l’extraordinària de setembre, serà condició indispensable la presentació dels treballs 

que cada professor/a pugui haver assignat a cada alumne/a o al grup corresponent. 

Si existeixen dubtes sobre l'autoria, el professorat podrà demanar a l’estudiant la 

realització a l'aula d'un exercici de característiques similars. 

L’alumnat que segueix una adaptació curricular, serà avaluat segons els criteris 

especificats en aquesta adaptació curricular. 

L’avaluació final de cada curs comporta la decisió sobre les qualificacions i sobre la 

promoció de l’alumnat. 

La qualificació final de les àrees aprovades mitjançant  una  prova global o 

extraordinària   
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Educació Visual i Plàstica       4t ESO      CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

 

-Al començar el curs es farà una avaluació inicial a fi de detectar quins són els  interessos i 

coneixements de la matèria de cada alumne. En funció dels resultats s’adaptarà la 

programació a la realitat, tant a nivell de grup com a nivell individual, diversificant tant els 

objectius com les activitats. 

-L’alumnat que segueix una adaptació curricular, serà avaluat segons els criteris especificats 

en aquesta adaptació curricular. 

-L’avaluació serà contínua, tant en l’aprenentatge de conceptes com en cada una de les 

activitats. Es mesuraran els resultats de l’aprenentatge per comprovar que s’hagin assolit els 

objectius didàctics de manera global al llarg del curs. Donades les característiques d’aquesta 

matèria es dóna una importància més gran als procediments, que així queda reflectit en el 

percentatge que segueix: 

 El 60% de la nota ve donada per la realització de làmines i d’activitats pràctiques 

 El 20% correspon a les proves teòriques o qüestionaris / treballs escrits 

 El 20% ( Valoració del comportament a classe, del rendiment i l’interès per les 

propostes de treball) 

-Cada trimestre es valoraran els exercicis pràctics realitzats i hi haurà una nota obtinguda de 

la mitjana de la nota de cada exercici. Es farà un examen en acabar el trimestre. 

-Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta el 

 justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 

 

Per avaluar es tindrà en compte: 

A nivell d’aprenentatge dels conceptes: 

-Respostes donades, ja sigui de manera oral o en  prova escrita, a les preguntes 

que es plantegen sobre els conceptes bàsics de cada una de les unitats. 

-Conceptualització dels continguts explicats al llarg de les diferents unitats. 

-Aprenentatge del lèxic propi de la matèria. 

-Coneixement dels diferents llenguatges visuals i plàstics pel que fa les seves 

possibilitats comunicatives i expressives.  

Quant a les activitats pràctiques: 

-Ús correcte del material  

-Constància en el treball 

-Realització acurada de les làmines o exercicis proposats 



-Esforç per ser creatiu i per experimentar tot tipus de tècniques i materials 

-Per tal d’avaluar positivament els procediments caldrà que l’alumne presenti 

puntualment totes les làmines i/o exercicis 

Actitud i funcionament dins l’aula: 

       -Interès per les activitats graficoplàstiques 

  -Autoexigència i interès per la recerca de noves solucions. 

       -És imprescindible que l’alumne porti els materials necessaris. 

       -Bona presentació i ordre en la realització de les làmines. 

       -Assistència puntual i continuada en les sessions de classe. 

 -Acceptació i respecte envers els treballs propis i els dels altres. 

       -Actitud de respecte cap a la resta de companys i professor. 

 

 

 

Recuperació 

A final de curs, els alumnes suspesos tindran l’oportunitat de realitzar una prova 

global de la matèria i lliurar els treballs pendents. Per superar la matèria és 

indispensable la presentació de tots els treballs demanats. 

El mes de setembre es farà una prova extraordinària de recuperació en un calendari 

comú aprovat per la direcció del centre. Caldrà també lliurar els treballs proposats o 

dossier que es realitzarà durant l’estiu (50% de la nota)  

L’alumnat que continui tenint la matèria pendent (hagi promocionat o no) haurà de 

recuperar-la durant el curs següent. Es publicarà una data de recuperació, i aquell dia 

s’haurà de realitzar una prova i lliurar el material específic proposat pel Departament 

d’Educació visual i plàstica.  

 

 

La qualificació final de les àrees aprovades mitjançant  una  prova global o 

extraordinària  serà de Suficient. 
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CULTURA  AUDIOVISUAL   1r Batxillerat          CRITERIS D 

'AVALUACIÓ 

 

 

 

Aquesta matèria és de caràcter pràctic i teòric. Especialment en el primer curs, posem 

l’èmfasi en el procés de treball a l’aula, tot i que els treballs teòrics i exàmens són 

imprescindibles per assolir els conceptes necessaris per a la millora de la pràctica. 

 

Activitats 

Hi haurà dos tipus de propostes: 

A) Els exercicis de tipus pràctic, en els quals es valorarà:  

 -el nivell d'adequació de la proposta al plantejament de l'enunciat 

 -el control dels mitjans emprats: materials, tècnica... 

-el procés d'execució de l'obra: proves, esbossos, nivell d'experimentació i recerca de 

solucions no  estereotipades. 

 

B) Els exercicis de tipus teòric, en els quals es valorarà: 

 -el procés de documentació i recerca 

 -l'assoliment dels continguts conceptuals  

 -la maduresa en els raonaments  

 -l'ús de la terminologia de la matèria 

 -la presentació 

  

 

    > La nota de cada trimestre s'obtindrà de la següent manera: 

-50% mitjana dels exercicis de tipus pràctic 

-30% mitjana de proves escrites 

-10% implicació, esforç personal, actitud, contribució a l'organització i cura dels materials 

comuns i de l'aula 

-10% Apunts de classe  

 

Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta el 

 justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 

 



> Avaluació sumativa: la nota final s'obtindrà de la mitjana dels tres crèdits, que es 

mirarà d'arrodonir tenint en compte l'evolució de l'alumne. 

 

> Recuperació: 

En el cas de no aprovar un trimestre, a final de  curs, els alumnes hauran de realitzar 

uns exercicis alternatius per recuperar els exercicis no superats o no presentats. També 

hauran de realitzar un examen teòric. Si existeixen dubtes sobre l'autoria dels treballs, el 

professor podrà demanar a l'alumne la realització a l'aula d'un exercici de 

característiques similars. 

 

Matèria pendent: 

 Es concretaran una sèrie d'exercicis teòrics i pràctics a desenvolupar durant l'estiu, 

per presentar el dia de la prova a principis de setembre del curs següent. 

 Aquell dia l'alumne lliurarà aquests exercicis i realitzarà una prova de conceptes.  

Prova i exercicis d’estiu en cada cas comptaran un 50% de la nota final 
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DIBUIX ARTÍSTIC I (1r de Batxillerat)     CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

La matèria de Dibuix artístic té un clar component procedimental. L'avaluació 

formativa es basa en les mateixes activitats d'aprenentatge realitzades a l'aula amb 

la supervisió del professorat. Per tant, l'assistència a classe es considera 

indispensable per a la superació de l'assignatura (mínim 70% de les classes).  

 

A l'hora d'avaluar qualsevol exercici es tindrà en compte: 

-el nivell d'adequació de la proposta al plantejament de l'enunciat 

-el control dels mitjans emprats: suport, tècnica... 

-el procés d'execució de l'obra: proves, esbossos, nivell d'experimentació i 

recerca de solucions no estereotipades. 

-la maduresa en els raonaments i l'ús de la terminologia de la matèria 

-la implicació, l'esforç personal i l'actitud a classe. 

-la puntualitat en el termini d’entrega. 

 

Hi haurà tres tipus de propostes: 

-els exercicis realitzats a classe. 

-una prova o exercici-resum al final de cada avaluació. 

-alguns apunts i esbossos realitzats fora de l'aula i un treball trimestral 

personal al voltant d'un tema plantejat.  

 

Així, la nota s’obtindrà de la següent manera: 

-60% mitjana dels exercicis realitzats a l’aula  

-20 % prova 

-20% mitjana exercicis realitzats fora de l’aula 

És indispensable per a la superació de la matèria la realització de la prova, la 

presentació del treball trimestral i un 80% d'exercicis realitzats a l'aula. No es farà la 

mitjana sense aquests mínims.  

Es penalitza la manca de puntualitat (no justificada) en la presentació dels treballs. Si 

existeixen dubtes sobre l'autoria, la professora podrà demanar a l’estudiant la 

realització a l'aula d'un exercici de característiques similars. Només es repetirà un 



examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta el  justificant  pertinent 

(mèdic en cas de malatia). 

 

Avaluació sumativa:  

la nota final s'obtindrà de la mitjana dels tres crèdits, que es mirarà d'arrodonir tenint 

en compte l'evolució personal de l’estudiant. 

 

 

Recuperació: 

 

Durant el curs, i sempre amb la supervisió del professorat, es poden repetir els 

exercicis no aprovats, o fer els no presentats.  

Al mes de setembre es farà una prova extraordinària de recuperació dins del 

calendari establert pel centre. Aquell dia l’alumnat haurà de presentar un conjunt 

d’exercicis proposats en el mes de juny i realitzar una prova pràctica de 

característiques similars als treballs plantejats. Caldrà que porti el material necessari.  

L’alumnat que arribi a 2n de Batxillerat amb la matèria de 1r suspesa, podrà 

recuperar-la dins del calendari establert pel centre per les matèries pendents. 

Caldrà superar una prova pràctica i lliurar els exercicis proposats. 
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VOLUM                        CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

 

La matèria de Volum s’orienta cap al coneixement dels processos de la creació artística tridimensional 

i cap a l’experimentació de les metodologies productives del fet volumètric, entenent aquest fet com la 

realització objectual, l’actuació en l’espai,així com el procés i conceptualització d’aprenentatges 

creatius en general. La creació d’imatges tridimensionals estimula l’esperit analític i la connexió del 

món de les idees amb el de les formes a través del coneixement i l’ús de materials, procediments i 

tècniques. 

 

Instruments i procediments per a l’avaluació de l’aprenentatge  

1- Realització de treballs tridimensionals en els quals s’hagin de posar en pràctica nous 

coneixements que requereixin reflexió i experimentació i serveixin per idear i imaginar noves 

solucions 

2- Presentació de dossiers senzills o treballs escrits i de documentació gràfica, on s’expliqui el 

procés individual seguit, les reflexions personals de cada proposta, etc 

3- Realització i valoració de comentaris, interpretacions i ressenyes d’obres  

4- Proves escrites de coneixements tècnics i vocabulari específic. 

 

En els exercicis de tipus pràctic es valorarà:  

-el nivell d'adequació de la proposta al plantejament de l'enunciat 

-el control dels mitjans emprats: materials, tècnica etc, tot entenent  que la tècnica no és un fi en ella 

mateixa, sinò el mitjà per materialitzar plantejaments conceptuals, expressius i /o comunicatius. 

-el procés d'execució de l'obra: proves, esbossos, nivell d'experimentació i recerca de solucions no 

estereotipades 

- l’assimilació dels exemples d’artistes que s’expliquen a classe 

- la recerca de suports, tècniques i materials diferents als que tenim a classe 

- el treball a casa si és coherent amb el que es fa a classe 

En els exercicis de tipus teòric es valorarà: 

-el procés de documentació i recerca 

-l'assoliment dels continguts conceptuals  

-la maduresa en els raonaments  

-l'ús de la terminologia de la matèria 

-la presentació 



S’espera que, al llarg del curs, l’alumne vagi assolint un cert grau d’autonomia necessari per 

aprofundir en un treball creatiu i de recerca personal. El  procés de reflexió personal s’ha de veure 

reflectit en obres, proves, esbossos etc,  

L'avaluació formativa es basa fonamentalment en el treballs de tipus pràctic realitzats a l’aula i per 

tant es considera imprescindible l’assistència a classe, per tal que el procés d’ensenyament-

aprenentatge permeti un seguiment guiat i supervisat pel professor/a. No s’avaluaran els treballs 

realitzats íntegrament fora de l’aula. 

 

Percentatges de l’avaluació 

Així, la nota de cada trimestre s'obtindrà de la següent manera: 

-60% mitjana dels exercicis de tipus pràctic (exercicis de caire graficoplàstic i quadern de treball 

personal) 

-20% mitjana exercicis de tipus teòric (exàmens sobre tècniques, materials i vocabulari i/o anàlisi i 

comentaris de ressenyes d’obres) 

-20% implicació, esforç personal, actitud, contribució a l'organització i la neteja de l'aula. 

 

Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta el 

 justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 

 

Avaluació contínua 

La nota final s'obtindrà de la mitjana dels tres trimestres durant  els quals es tindrà en compte el 

progrés de l'alumne. 

 

Requisits indispensables per assolir la matèria 

-  És imprescindible l’assistència a classe. El procés d’ensenyament-aprenentatge és continuat i 

progressiu i cal l’acompanyament del professor/a. 

- Per la mateixa raó, per fer un seguiment adequat de l’aprenentatge, cal entregar tots el treballs i fer-

ho en les dates establertes. 

-  S’haurà de tenir especial cura de tot el material i de la neteja dels espais comuns i individuals.  

- Caldrà portar sempre tots els materials i estris necessaris i organitzar-los bé en l’espai de treball.  

Activitats de recuperació 

Recuperació: 

Durant el curs, caldrà refer els exercicis no superats i/o presentar els no presentats del trimestre 

anterior. Si existeixen dubtes sobre l'autoria, el professor podrà demanar a l'alumne la realització a 

l'aula d'un exercici de característiques similars. 

 



Matèria pendent: 

Es concretaran una sèrie d'exercicis teòrics i pràctics a desenvolupar durant l'estiu, per presentar el 

dia de la prova a principis de setembre. 

 Aquell dia l'alumne haurà de portar el material necessari per a poder desenvolupar un exercici de 

continguts i nivell similars als proposats. 
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DIBUIX TÈCNIC          (1r i 2n de Batxillerat) 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ     
 
 
 
Es valoren dos aspectes fonamentals de la matèria: els coneixements i la pràctica. 
 
Per avaluar els coneixements es duran a terme dues proves en cada avaluació. El promig 
d’aquestes dues proves formarà el 80% del valor total de la nota. 
 
La pràctica duta a terme a l’aula i fora d’ella, l’interès en la millora en els processos 
d’aprenentatge i l’entrega en els terminis fixats del conjunt de treballs convenientment 
presentats en dossiers, acabaran de formar la resta de la nota en un valor del 20%. Es 
considera imprescindible haver entregat el conjunt d’aquests treballs.  
 
Les faltes d’assistència impossibiliten el desenvolupament de la pràctica i l’aprenentatge 
gradual de l'assignatura. Donada la forta vessant procedimental d’aquest aprenentage, 
l’assistència es considera imprescindible (mínim 80% de les classes). Per aquest motiu, és 
condició bàsica per superar la matèria desenvolupar la pràctica dibuixística a l’aula i realitzar 
l’entrega dels treballs en els terminis establerts.  
 
Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta el 
 justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 
 
Durant el curs es faran recuperacions per avaluació i s’establiran mecanismes per millorar 
les pràctiques i recuperar-les. 
 
La nota de final de curs s’obtindrà de la mitjana de les tres avaluacions, si aquestes han 
estat aprovades.Si un alumne no ha superat alguna avaluació haurà d’examinar-se 
globalment de la matèria i entregar el dossier del conjunt d’exercicis del curs.   
 
Per l’alumnat de 1r curs al mes de setembre es farà una prova extraordinària de recuperació 
en un calendari comú aprovat per la direcció del centre. Aquest dia l’alumnat haurà de lliurar 
al professor el 60% dels exercicis realitzats durant el curs. 
Per l’alumnat de 2n curs al mes de juny es farà una prova extraordinària de recuperació en 
un calendari comú aprovat per la direcció del centre. 
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CULTURA  AUDIOVISUAL   2n Batxillerat          CRITERIS D 

'AVALUACIÓ 

 

 

 

Aquesta matèria és bàsicament de caràcter teòric i pràctic. En el segon curs, posem 

l’èmfasi en l’apartat teòric, tot i que els treballs pràctics són imprescindibles per assolir 

els conceptes necessaris per a la comprensió de la teoria 

 

Activitats 

Hi haurà dos tipus de propostes: 

A) Els exercicis de tipus pràctic, en els quals es valorarà:  

 -el nivell d'adequació de la proposta al plantejament de l'enunciat 

 -el control dels mitjans emprats: materials, tècnica... 

-el procés d'execució de l'obra: proves, esbossos, nivell d'experimentació i recerca de 

solucions no  estereotipades. 

 

B) Els exercicis de tipus teòric, en els quals es valorarà: 

 -el procés de documentació i recerca 

 -l'assoliment dels continguts conceptuals  

 -la maduresa en els raonaments  

 -l'ús de la terminologia de la matèria 

 -la presentació 

  

 

    > La nota de cada trimestre s'obtindrà de la següent manera: 

-30% mitjana dels exercicis de tipus pràctic 

-50% mitjana de proves escrites 

-10% implicació, esforç personal, actitud, contribució a l'organització i cura dels materials 

comuns i de l'aula 

-10% Apunts de classe  

 

Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta el 

 justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 

 



> Avaluació sumativa: la nota final s'obtindrà de la mitjana dels tres crèdits, que es 

mirarà d'arrodonir tenint en compte l'evolució de l'alumne. 

 

> Recuperació: 

En el cas de no aprovar un trimestre. A final de  curs, els alumnes hauran de realitzar 

uns exercicis alternatius per recuperar els exercicis no superats o no presentats. També 

hauran de realitzar un examen teòric. Si existeixen dubtes sobre l'autoria dels treballs, el 

professor podrà demanar a l'alumne la realització a l'aula d'un exercici de 

característiques similars. 

 

Matèria pendent: 

 Es concretaran una sèrie d'exercicis teòrics i pràctics a desenvolupar durant l'estiu, 

per presentar el dia de la prova a principis de setembre del curs següent. 

 Aquell dia l'alumne lliurarà aquests exercicis i realitzarà una prova de conceptes.  

Prova i exercicis d’estiu en cada cas comptaran un 50% de la nota final 
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DIBUIX ARTÍSTIC II (2n de Batxillerat)   CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

 

La matèria de Dibuix artístic té un clar component procedimental. L'avaluació 

formativa es basa en les mateixes activitats d'aprenentatge realitzades a l'aula amb 

la supervisió del professorat. Per tant, l'assistència a classe es considera 

indispensable per a la superació de l'assignatura.  

A l'hora d'avaluar qualsevol exercici es tindrà en compte: 

-el nivell d'adequació de la proposta al plantejament de l'enunciat 

-el control dels mitjans emprats: suport, tècnica... 

-el procés d'execució de l'obra: proves, esbossos, nivell d'experimentació i 

recerca de solucions  

no estereotipades. 

-la maduresa en els raonaments i l'ús de la terminologia de la matèria 

-la implicació i l'actitud a classe. 

-la puntualitat en la presentació dels treballs. 

 

Hi haurà tres tipus de propostes: 

A- els exercicis realitzats a classe, presentats en finalitzar la mateixa. 

B- una prova o exercici-resum en finalitzar cada bloc. 

C-un exercici setmanal (apunts, esbossos...) i un treball trimestral a 

desenvolupar cada avaluació fora de l’aula (sobre un tema plantejat o un 

projecte personal). 

Així, la nota de cada crèdit s’obtindrà de la següent manera: 

 -60 % apartat A 

-15 % apartat B  

 -25 % apartat C 

Per superar de manera positiva la matèria és indispensable: 

-haver assistit a classe com a mínim el 70% de l’horari establert i lliurar els 

exercicis plantejats en acabar la classe. 

-presentar amb regularitat els treballs a fer fora de l'aula. 

Si existeixen dubtes sobre l'autoria, el professorat podrà demanar a l’estudiant la 

realització a l'aula d'un exercici de característiques similars. 

Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta 

el  justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 



Avaluació sumativa:  

la nota final s'obtindrà de la mitjana dels tres crèdits, que es mirarà d'arrodonir tenint 

en compte l'evolució personal de l’estudiant. Dins del calendari establert la setmana 

d’exàmens de maig, tot l’alumnat realitzarà un exercici pràctic que servirà per 

arrodonir la nota final del curs.  

 

Recuperació: 

 

Durant el curs es proposaran uns exercicis alternatius per recuperar els exercicis no 

superats o no presentats del trimestre anterior.  

Al mes de juny es farà una prova extraordinària de recuperació dins del calendari 

establert pel centre. Aquell dia l’alumnat haurà de presentar un conjunt d’exercicis 

proposats i realitzar una prova pràctica de característiques similars als treballs 

plantejats. Caldrà que porti el material necessari.  
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HISTÒRIA I FONAMENTS DE LES ARTS   2n Batxillerat     CRITERIS 

D 'AVALUACIÓ 

 

Història i fonaments de les arts és una matèria que té com a objecte l’estudi les obres i les 

produccions artístiques, incloent-hi les manifestacions de la cultura visual, les arts 

escèniques i la música. Aquesta nova matèria comuna d’opció de la modalitat d’arts està 

directament vinculada amb història de l’art i comparteix amb ella la finalitat d’identificar, 

analitzar i interpretar les obres d’art, tot i que el seu camp d’estudi va més enllà del 

tradicional estudi de la pintura, l’escultura i l’arquitectura per ampliar la visió a altres formes 

de creació artística. La matèria de segon de Batxillerat es centra en els segles XIX i XX. 

 

1. Avaluació inicial  

Una avaluació inicial oral servirà per a determinar el nivell d'arribada dels alumnes, així com 

per a despertar un interès per la matèria.  

 

2. Avaluació formativa i sumativa 

Els alumnes realitzaran les següents activitats qualificables (25% de la nota final): 

- Apunts de classe, deures, fitxes d’anàlisi d’obres artístiques, lectura i comentari de 

textos històrics i artístics.  

- Ressenyes a partir de les sortides culturals realitzades, o de l’assistència a 

exposicions i/o xerrades relacionades amb la matèria.  

-Realització d’un treball trimestral individual i/o col·lectiu, amb la possibilitat 

d’exposició a l’aula..  

Cal remarcar la importància que tenen aquests treballs per a l’assignatura, per la qual cosa, 

serà imprescindible que els alumnes els lliurin puntualment per aprovar cada avaluació.   

Es faran un mínim de dos exàmens per avaluació. Els exàmens suposaran un 75% de la 

nota final.   

Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta el 

 justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 

Per aprovar el trimestre cal que la mitjana d'aquests exàmens  tingui una nota de quatre com 

a mínim. En aquest cas, es podrà aprovar si les notes corresponents a l'avaluació formativa i  

l'actitud a classe són positives.   

Es tindrà en compte la coherència i correcció de l'expressió escrita.  

Les absències reiterades i no justificades afectaran negativament a la nota.   

La nota final s’obté de la mitjana dels tres trimestres.  



 

Recuperació  

Només s'optarà a recuperar una prova no feta, si la absència està degudament justificada.  

Pel que fa a la recuperació dels trimestres, hi haurà recuperació després de la primera i la 

segona avaluació, en el moment indicat pel professor. La recuperació del tercer trimestre es 

realitzarà en les proves finals. 
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TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICO-PLÀSTICA       

CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

 

La matèria de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica pretén estimular l'alumnat en la 

descoberta del món gràfic plàstic i visual, tot aportant-li eines, recursos, estratègies i 

metodologies de tipus tècnic, procedimental i conceptual. Vol, al mateix temps, 

despertar la creativitat, trencar esquemes i estereotips i estimular l'alumnat a renovar 

l'entorn o a fer una nova mirada envers aquest, amb esperit crític, constructiu i 

reflexiu, obrint noves possibilitats d'interacció i comunicació. 

 

L'avaluació formativa es basa fonamentalment en el treballs de tipus pràctic 

realitzats a l’aula i per tant es considera imprescindible l’assistència a classe, per tal 

que el procés d’ensenyament-aprenentatge permeti un seguiment guiat i supervisat 

pel professor/a. 

 

Instruments i procediments per a l’avaluació de l’aprenentatge  

 

1- Realització d’exercicis graficoplàstics en els quals s’hagin de posar en pràctica 

nous coneixements que requereixin reflexió i experimentació i serveixin per 

idear i imaginar noves solucions 

2- Presentació de dossiers senzills o treballs escrits i de documentació gràfica, on 

s’expliqui el procés individual seguit, les reflexions personals de cada 

proposta, etc 

3- Realització i valoració de comentaris, interpretacions i ressenyes d’obres  

 

 

En els exercicis de tipus pràctic es valorarà:  

-el nivell d'adequació de la proposta al plantejament de l'enunciat 

-el control dels mitjans emprats: materials, tècnica etc, tot entenent  que la tècnica no 

és un fi en ella mateixa, sinò un vehicle  per a la consecució d’obres ( dibuixos, 

pintures, fotografies…) que s’han de valorar com a tals, i no per la destresa tècnica o 

habilitat manual mostrada en la seva execució. 

 



-el procés d'execució de l'obra: proves, esbossos, nivell d'experimentació i recerca 

de solucions no estereotipades 

- l’assimilació dels exemples d’artistes que s’expliquen a classe 

- la recerca de suports i tècniques diferents als que tenim a classe 

- el treball a casa si és coherent amb el que es fa a classe 

 

En els exercicis de tipus teòric es valorarà: 

-el procés de documentació i recerca 

-l'assoliment dels continguts conceptuals  

-la maduresa en els raonaments  

-l'ús de la terminologia de la matèria 

-la presentació 

 

S’espera que, al llarg del curs, l’alumne vagi assolint un cert grau d’autonomia 

necessari per aprofundir en un treball creatiu i de recerca personal. El  procés de 

reflexió personal reflectit en obres, proves, esbossos etc, que podran estar fets a 

l’aula o a casa i seran revisat pel professor/a periòdicament, quedarà recollit en un 

treball final 

 

Percentatges de l’avaluació 

Així, la nota de cada trimestre s'obtindrà de la següent manera: 

-60% mitjana dels exercicis de tipus pràctic (exercicis de caire graficoplàstic i 

quadern de treball personal) 

-20% mitjana exercicis de tipus teòric (exàmens sobre tècniques, materials i 

vocabulari i/o anàlisi i comentaris de ressenyes d’obres) 

-20% implicació, esforç personal, actitud, contribució a l'organització i la neteja de 

l'aula. 

 

Només es repetirà un examen o la data de lliurament d'un treball, si l'alumne aporta 

el  justificant  pertinent (mèdic en cas de malatia). 

 

Avaluació sumativa 

La nota final s'obtindrà de la mitjana dels tres crèdits, que es mirarà d'arrodonir tenint 

en compte l'evolució de l'alumne. 

 

 



Requisits indispensables per assolir la matèria 

-  És imprescindible l’assistència a classe. El procés d’ensenyament-aprenentatge és 

continuat i progressiu, s´ha d’insistir per a anar millorant i per a això cal 

l’acompanyament del professor. 

- Per la mateixa raó, per fer un seguiment adequat de l’aprenentatge, cal entregar 

tots el treballs i fer-ho en les dates establertes. 

-  S’haurà de tenir cura durant  els processos d’estampació. No s’acceptaran obres 

que presentin defectes greus d’estampació que no hagin estat causats per les 

limitacions del material de classe sino per la deixadesa de l’alumne. 

- Caldrà portar sempre tots els estris necessaris ( paletes i pinzells adients  a cada 

tècnica, pots grans per a l’aigua etc) i organitzar-los bé en l’espai de treball.  

 

Activitats de recuperació 

Recuperació: 

Durant el curs, caldrà refer els exercicis no superats i/o presentar els no presentats 

del trimestre anterior. Si existeixen dubtes sobre l'autoria, el professor podrà 

demanar a l'alumne la realització a l'aula d'un exercici de característiques similars. 

 

Matèria pendent: 

 Es concretaran una sèrie d'exercicis teòrics i/o pràctics  per presentar el dia de la 

prova de l’avaluació extraordinària. 

 

 Aquell dia l'alumne haurà de portar el material necessari per a poder desenvolupar 

un exercici de continguts i nivell similar als proposats. 
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DISSENY                  CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

 

Mòduls 1, 2 i 3 

 

Conceptes   50% 

- Comprensió del propòsit del treball, globalitat coherent de la proposta, idea de 

bon disseny. 

-  Adequació del resultat als objectius funcionals, comunicacionals, factuals i 

contextuals. Aproximacions simbòliques. Possibilitats de producció real.  

 

Procediments  30% 

- Idoneïtat del procés mitjançant esbossos i reflexions escrites. 

- Claredat i expressivitat en el dibuix.  

- Idoneïtat de la tècnica i mitjans escollits per a la resolució del treball. Ús correcte 

dels sistemes de representació més adients a cada cas. 

- L’ús de recursos infogràfics només s’exigeix en el mòdul 1. Encara que 

s’expliquen nocions de Indesign, n’hi ha prou amb el Word per a resoldre 

qualsevol exercici. 

 

Actituds  20% 

- Actitud compromesa envers l’execució dels exercicis 

- Polidesa en l’acabat i la presentació encara que els treballs es presentaran a 

nivell d’esbós avançat  

 

 

Mòdul 4: 

- Prova  escrita. 100% 

 

 

 

 

 

 

 



És condició per a aprovar : 

 

-  que la presentació i estructura dels treballs s’atenguin als requisits que s’exigeixen 

per escrit. Els exercicis es planteja per escrit de manera que quedin clars els 

objectius a assolir i les condicions de presentació. 

-   que el professor faci un seguiment del treball durant les classes. 

-   que els treballs s’entreguin en la data establerta. 

-   que s’entreguin tots els treballs. No s’acceptarà que hi hagi treballs sense entregar 

encara que de la mitjana de la resta de treballs del crèdit resulti un aprovat. 

D’aquesta manera s’evita que l’estudiant deixi treballs sense fer. Per la mateixa raó, 

un 90% dels treballs del crèdit hauran de restar aprovats. 

Només es repetirà un examen si l'alumne aporta un  justificant mèdic oficial . 

 

Nota final   

 

Cada trimestre es farà una mitjana entre els exercicis que s’hagin pogut dur a terme. 

La nota final serà una mitjana entre els tres trimestres atenent a la capacitat de 

superació i progrés de l’estudiant. 

 Al llarg del curs l’estudiant pot optar a millorar  la nota de qualsevol exercici si està 

disposat a continuar treballant en aquest. 

 

 

Recuperació 

 

En cas de suspendre un crèdit l’estudiant el pot recuperar durant el trimestre següent 

tornant a realitzar els exercicis suspesos amb el degut seguiment per part del 

professor. En cas d’aprovar els exercicis suspesos, la nota d’aquests tindrà els 

mateixos efectes que si els hagués realitzat per primera vegada. 

En el mòdul 4 es farà una prova escrita de recuperació. 

La recuperació extraordinària de juny serà una altra oportunitat per tornar a fer i 

entregar aquells exercicis suspesos o no entregats durant el curs. 

 

 

 

 


