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Educació Visual i Plàstica curs 19-20.  

Seminari Expressió Artística 

 

Competències treballades durant el curs 

A cada curs s’avaluaran algunes competències de l’àmbit artístic, ja sigui 1r, 2n o l’optativa de 
4t d’ESO.  
Al final de l’etapa s’hauran treballat i avaluat totes les competències.  

1r ESO 2n ESO 

C2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i 
oberta de la realitat sonora i visual de 
l’entorn natural i cultural.  
C6. Experimentar i/o improvisar amb 
instruments i tècniques dels llenguatges 
artístics. 
C10. Fer ús del coneixement artístic i de 
les seves produccions com a mitjà de 
cohesió i d’acció prosocial. 

C1. Utilitzar estratègicament els elements dels 
llenguatges visual, musical i corporal per analitzar 
les produccions artístiques. 
C5. Compondre amb elements dels llenguatges 
artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de 
cada àmbit. 
C8. Valorar amb respecte i sentit crític les 
produccions artístiques en els seus contextos i 
funcions. 

C4. Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en 
moviment. 
C7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com 
col·lectius. 
C9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i 
social. 

 
 

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 
 

Al llarg del curs es faran activitats de tota mena: exercicis pràctics, exposicions, proves, 

qüestionaris, anàlisi d’imatges, projectes, etc. A través de les activitats que es proposen, els 

alumnes desenvolupen habilitats relacionades amb l’àmbit artístic (Competències).  

 

Algunes d’aquestes activitats seran qualificadores, és a dir que serviran per determinar en quin 

grau s’han assolit les competències. 

La participació de l’alumne en les activitats proposades és fonamental per assolir les 

competències. És per això què si l’alumne no realitza les activitats, no entrega les tasques o no 

porta el material, no podrà ser avaluat i per tant es considerarà que no ha assolit les 

competències del curs.  
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Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
 

Al llarg del curs s’aniran treballant les competències amb la possibilitat de millora contínua i 

per tant no hi haurà recuperacions trimestrals. Puntualment es poden proposar activitats per 

treballar competències no assolides i avaluar-les a tall de recuperació. 

 

Criteris d’avaluació final 
 

La qualificació final de l’assignatura (del curs) serà una valoració global de l’assoliment de 

totes les competències que s’han treballat al llarg de curs. La valoració serà sempre qualitativa 

i en cap cas quantitativa. Per tant no es faran mitjanes, ni percentatges.   

 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
 

Es farà un seguit d’activitats o un projecte acompanyat d´una valoració,  adreçat a millorar 

nivells competencials no assolits, juntament amb una entrevista el dia de la recuperació.  

 

Observacions  
 
A la recuperació de juny, si encara no s’han assolit els objectius, es farà un seguit d’activitats o 
un projecte adreçat a millorar nivells competencials no assolits. Amb aquesta finalitat, 
l’alumne haurà de presentar les tasques juntament amb la seva valoració per escrit o explicar-
les en una entrevista el dia de la recuperació.  
 
 


