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CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 
A l’ESO s’avaluaran les competències bàsiques en les següents dimensions: Dimensió percepció i 
escolta, Dimensió expressió, interpretació i creació i Dimensió societat i cultura, així com, tal com es fa a 
batxillerat,  els conceptes, els procediments i l’actitud durant el trimestre o quadrimestre.  
El programa pels alumnes que necessiten diversificació curricular és el mateix que el de la resta, però 
amb un nivell d’exigència més baix i amb una atenció més individualitzada. 
 
S’intentarà que les activitats de l’avaluació siguin diversificades tant a la formativa (professors) com a 
la formadora (alumnat). En aquesta última es pretén que els alumnes puguin regular el seu procés 
d’aprenentatge i el dels seus companys (individuals, per parelles i en grups), aplicant-se diferents models i 
mètodes. 
Destaquem algunes de les activitats diversificades que es podran utilitzar a les classes de Visual i Plàstica 
a més de les pròpies de la matèria: 
- Orals: exposicions, debats, participació a classe, respecte al torn de paraula i a les diferents opinions. 
- Escrites-dibuixades: bona presentació dels treballs, redacció de respostes, dibuix correcte dels exercicis, 
comprensió de la feina realitzada, etc.,  
- Interactives i audiovisuals. 
- Diferents tipus de rúbriques. Aquestes podran ser d’autoavaluació o coavaluació en exposicions orals, 
treballs gràfics i/o audiovisuals, presentacions pp, etc. 
- Activitats on es vegi clar l’aplicació de les pautes de realització de l’activitat i de correcció donades pel 
professorat. (tant orals, gràfiques-escrites i audiovisuals)... 
 
El professorat utilitzarà bàsicament els següents mètodes a l’hora d’avaluar les competències 
bàsiques: 
- Les observacions i anotacions del professorat sobre el rendiment i l’actitud de l’alumne a l’aula. 
- Realització dels deures. 
- Presentació dels treballs individuals, en parelles i en grup (llibreta, interactius, altres llenguatges com 
plàstica o audiovisuals).  
- Participació en les activitats d’aula. 
- Treball cooperatiu amb els companys: responsabilitat amb la tasca assignada i ajut als companys.  
- Proves específiques (escrites, orals, audiovisuals, etc.) 
  
Es farà la mitjana d'aquestes notes en la proporció que es cregui convenient, la qual dependrà del curs i 
de la tipologia del grup.   
A Batxillerat es realitzarà com a mínim un examen trimestral. 
 
Els criteris d’avaluació establerts a les matèries optatives d’ESO i a BATXILLERAT es poden veure a la 
programació del departament de Visual i Plàstica. 
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Els CRITERIS D’AVALUACIÓ A L’ESO són els següents (segons el Decret 187 Annex 7- Àmbit artístic): 
 
1r CURS 
-Identificar els elements bàsics dels llenguatges artístics (configuracions estructurals, variacions 
cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat.  
-Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els objectes i les imatges, les tècniques 
i els procediments, els materials i les eines.  
-Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques diverses i 
aconseguir resultats en funció de la proposta i les intencions prèvies.  
-Reconèixer els processos, els materials, les tècniques i les estratègies emprades en imatges de l’entorn 
audiovisual i multimèdia.  
-Participar activament en projectes artístics diversos, individuals o col·lectius, aplicant les estratègies 
pròpies i adequades del llenguatge plàstic, visual i audiovisual.  
-Realitzar produccions artístiques i demostrar iniciativa i creativitat.  
-Utilitzar el dibuix com a eina bàsica de representació i de comunicació d’idees.  
-Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic d’acord amb uns  objectius prefixats.  
-Realitzar una producció artística seguint els processos de concepció i formalització.  
- Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i el context en què s’ha produït. 
 
2n o 3r CURS 
-Identificar determinats elements dels llenguatges artístics (configuracions estructurals, variacions 
cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o els aspectes de la realitat.  
-Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques gràfiques i 
plàstiques i aconseguint resultats concrets en funció d’uns objectius i intencions determinats.  
-Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics desenvolupats.  
-Elaborar i participar activament en projectes de creació cooperatius, bidimensionals, tridimensionals i 
multimèdia.  
-Realitzar activitats artístiques i demostrar creativitat i imaginació.  
-Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de representació.  
-Seleccionar els materials més adequats per crear produccions artístiques d’acord amb  uns objectius 
prefixats.  
-Realitzar una producció artística seguint els processos de concepció i formalització.  
-Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i el context en  què s’ha produït.  
 
4t CURS 
-Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques especificant els objectius, proposant 
diverses opcions i avaluant la solució.  
-Utilitzar recursos tecnològics en la producció d’imatges visuals i d’audiovisuals.  
-Realitzar projectes que comporten processos de concepció i execució cooperativa.  
-Dibuixar formes i espais aplicant els sistemes de representació.  
-Realitzar obres bidimensionals i tridimensionals, experimentant i utilitzant diversitat de  materials, 
tècniques i procediments.  
-Emprar estratègies i tècniques pròpies dels àmbits artístics i la comunicació visual i  audiovisual.  
-Reconèixer imatges, produccions artístiques i objectes dels entorns visuals i audiovisuals  i del patrimoni, 
atenent als aspectes formals, expressius, narratius i crítics de les propostes.  
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ESO I BATX -  HÀBITS I ACTITUDS  
 

CRITERIS AVALUACIÓ ACTITUDS  

Actitud davant la feina Actitud a l’aula 
S’esforça per seguir el treball de classe Ve a classe regularment 
Manifesta curiositat per aprendre coses noves És puntual 
Té interès per aprendre Mostra una actitud d’escolta atenta 
Manifesta interès per a obtenir bons resultats acadèmics Respecta el torn de paraula 
Té respecte per el treball dels altres Treballa en la feina que se li dóna 
Accepta suggeriments referits a la tasca escolar 
 Participa en les activitats de classe 

Té coneixements de les pròpies capacitats i limitacions Es concentra en la feina 
Mostra afany per superar les tasques o dificultats que se 
li presenten 
 

 

Demana ajut davant les dificultats No distreu als companys 
 Col·labora en el bon ambient del grup classe 
 No té faltes de disciplina 
  
Hàbits de treball i personals Relació amb els altres 
Fa els deures que se li encomanen S’esforça per controlar-se amb l’ajut de l’adult 
Porta el material que toca cada dia Assumeix les seves accions i conductes 
Té la carpeta ordenada Accepta les normes del grup 

Lliura els treballs amb puntualitat i bona presentació 
Interpreta adequadament el comportament verbal i no 
verbal dels altres 
 

Utilitza l’agenda per anotar els deures 
Té una actitud de respecte cap els companys i 
professors 
 

S’organitza de forma autònoma el temps Utilitza el diàleg per a resoldre situacions conflictives 
 

Treballa autònomament si coneix la feina Demana disculpes 
Té cura personal així com els hàbits d’higiene Sap donar les gràcies 
 Sap negociar, consensuar i pren acords 
 Té capacitat per donar i seguir instruccions 
 Bona relació amb els companys 

 

 

 

 

 

CRITERIS DE PROMOIÓ 
CILCES 
En relació a la matèria obligatòria de Visual i Plàstica cal dir que es contemplen dos cicles: el primer consta 
dels nivells de 1er i 2on d’ESO i el segon cicle, dels nivells de 3er i 4t d’ESO. Si s’aprova el segon cicle, el 
primer queda automàticament aprovat. 
 
QUALIFICACIONS DURANT EL MATEIX CURS ESCOLAR. 
Si l’alumnat té aprovats tots els trimestres i/o totes les unitats es calcularà la nota de final de curs fent la 
mitjana de totes les competències, proves i activitats realitzades. 
L’alumnat que tingui algun trimestre no superat i/o unitat no assolida haurà de recuperar les activitats i/o 
làmines realitzades durant el període del trimestre i fer la prova de recuperació corresponent (dossier i/o 
examen). 
El professorat del departament podrà valorar els casos extraordinaris i optar per solucions alternatives. 
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CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
RECUPERACIÓ AL JUNY 
Es podrà assolir la matèria pendent si es presenten les làmines que no s’han entregat durant el curs (o el 
dossier preparat pel departament) i/o si se supera l’examen de recuperació en les dates previstes pel 
centre durant el mes de juny.  De forma opcional s’afegiran a l’examen preguntes teòriques vinculades a la 
matèria.  
El cap de departament o el professor responsable del grup s’encarregarà  de fer constar la matèria 
assolida als documents d’avaluació.  
 
RECUPERACIÓ AL FEBRER 
Opcional: es decidirà al llarg del curs lectiu corresponent. Si es fa la recuperació, l’alumne presentarà un 
dossier preparat pel departament de Visual i Plàstica. 
 
 


