
 

 

 

Departament Artístic  

Institut Pons d’Icart  TARRAGONA   

EDUCaCiÓ  ViSUaL  i  PLàSTiCa 

 

           C R I T E R I S   D’A V A L U A C I Ó 

 

 

1r i 3r d’ESO Visual i Plàstica 

1r de Batxillerat Dibuix Artístic 

1r I 2n de Batxillerat Dibuix Tècnic 

1r i 2n de Batxillerat Fonaments de les Arts. 

               

 

         



 

1r i 3r d’ESO Visual  i  Plàstica 

 
Criteris d’avaluació 

 
Com que es tracta d’una assignatura molt pràctica, s’exigeix que gairebé tota 
la feina es faci a la classe. 
 
Cada trimestre, l’alumnat haurà de realitzar una prova pràctica escrita sobre 
el contingut del trimestre i presentarà les làmines proposades. 
Els grups de 1r i 3r d’ESO  són avaluats a partir dels següents criteris: 
 
50%  pels treballs fets a l’aula i els deures que es manin per a fer a casa 
 
30%  per les proves o exàmens dels temes estudiats al llarg del trimestre 
 
20%  pel comportament i l’actitud envers l’assignatura (participació, atenció a               
         l’aula, relació amb les i els companys, entrega puntual dels treballs,      
         correcta presentació...) 

 
Les qualificacions amb decimals seran arrodonides a l’alça si la puntuació és 

igual o superior al 0’6; si és inferior, la professora guardarà aquests decimals 

i els afegirà a la nota final de curs. 

 

 

Activitats de recuperació 
 
Cada trimestre, l’alumnat podrà recuperar la matèria pendent, presentant ben 
resoltes, totes les làmines que no va fer correctament. 
 
 
 
 



JUNY 
 
En arribar a fi de curs, l’alumnat només podrá recuperar el 3r trimestre. 
Es considerarà que l’alumnat ha superat el curs si ha aconseguit la qualificació 
d’un 5 o nota superior. 
 
Considerant el resultat de les proves de recuperació trimestrals, acordem que: 
-L’alumne que només suspén un trimestre que no sigui el tercer i la mitjana sigui 
un 5 o nota superior, supera el curs. 
 
-L’alumne que només va suspendre el tercer trimestre, haurà de superar, un 
examen corresponent al contingut del tercer trimestre i presentar ben resoltes, 
les làmines pendents. Si no aprova l’examen però la mitjana del curs li surt un 5 
o nota superior, supera el curs i en aquest cas només optarà a un 5.  
 
Si la mitjana és inferior a un 5 l’assignatura quedarà suspesa.  

 
 
 
ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ DE CURSOS 
ANTERIORS 
 
Per recuperar l’assignatura, l’alumne haurà de presentar ben fet  un dossier 
d’activitats  preparades pel Departament de Visual i Plàstica. 
 
Aquest Dossier haurà de ser presentat l’útima semana abans de les vacances de 
Nadal. 

 

 

 

 
 

 



 

 

1r de Batxillerat 
 

DIBUIX  ARTÍSTIC 

 

 

 

   Criteris d’avaluació 
 

 

La nota que definirà el resultat de cada trimestre sortirà dels següents criteris: 

- Les proves dels temes estudiats, puntuaran el 40% de la nota final de cada trimestre. 

- Els exercicis que es realitzin a l’aula i els deures que es manin per a fer a casa, tindran el 

valor del 60% de la nota final del trimestre. Això serà així, si l’alumnat presenta 

correctament, el 80% dels treballs proposats. En cas contrari no superarà el trimestre. 

 

Les qualificacions amb decimals seran arrodonides a l’alça si la puntuació és 

igual o superior al 0’6; si és inferior, la professora guardarà aquests decimals 

i els afegirà a la nota final de curs. 

 
 

 

     ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 
 

Per recuperar cada trimestre, l’alumnat tindrà una oportunitat en començar el següent: 

-Si ha suspès perquè no ha superar els exàmens, haurà de fer una prova de  

recuperació. 



-Si ha suspès perquè no ha fet correctament  el 80% de les làmines, les haurà de 

millorar. 

-Si ha suspès perquè no va fer el 80% de les làmines ni tampoc va superar els 

exàmens, ho hauran de fer tot: presentar les làmines fins arribar al 80% i fer una 

prova de recuperació. 

 

JUNY 

En arribar a fi de curs, l’alumnat només podrá recuperar el 3r trimestre. 

Es considerarà que l’alumnat ha superat el curs si ha aconseguit la qualificació d’un 5 o 

nota superior en cada trimestre. 

Considerant el resultat de les proves de recuperació de cada trimestre, acordem que: 

-L’alumnat que només suspèn untrimestre que no sigui el tercer, supera el curs. 

-L’alumnat que nomès suspèn el tercer trimestre desprès de no superar la recuperació,  

haurà de recuperar només aquest trimestre al setembre. 

-L’alumnat que suspèn dos o tres trimestres, haurà de recuperar el contingut de tota 

l’assignatura fent un examen i presentant un dossier.  

 
 

 

SETEMBRE 

L’alumnat haurà de superar un examen i presentar un dossier. Serà avaluat 

sobre una puntuació de 10. 

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ DEL CURS ANTERIOR 

Per a recuperar l’assignatura, l’alumnat serà convocat a principi del mes 

d’Octubre per explicar-li com i quan serà l’examen i quins seran els materials 



que haurà de dur. L’examen serà  l’última semana abans de les vacances de 

Nadal.  

 

 

 

 

1r de Batxillerat 
 

DIBUIX  TÈCNIC 

 

                           
Criteris d’avaluació 

 

La nota que definirà el resultat de cada trimestre sortirà dels següents criteris: 

 

50%   pels exàmens dels temes estudiats,  sempre que  la qualificació sigui      

          igual o superior a 4 punts. 

 

40%  pels exercicis que es realitzin a l’aula i els deures que es manin a casa.  

             Això serà així, sempre que l’alumnat presente correctament, un mínim            

            del 80% dels treballs proposats. 

 

10% Actitud i predisposició de treball durant les classes. 

 

Les qualificacions amb decimals seran arrodonides a l’alça si la puntuació és 

igual o superior al 0’6; si és inferior, la professora guardarà aquests decimals 

i els afegirà a la nota final de curs. 

 

 

 



ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 
 

Per recuperar cada trimestre, l’alumnat tindrà una oportunitat en començar el 

següent : 

-Si han suspès perquè no han presentat ben fetes, el 80% de les làmines, les 

hauran de tornar a fer. 

-Si han suspès perquè no van superar els exàmens, hauran de fer una prova de 

recuperació. 

-Si han suspès perquè no van fer el 80% de les làmines ni tampoc van superar 

els 

exàmens, ho hauran de fer tot: presentar les làmines fins arribar al 80% i fer 

una 

prova de recuperació. 

 

 

 

JUNY 
 
En arribar a fi de curs, l’alumnat només podrá recuperar el 3r trimestre. 

Es considerarà que l’alumnat ha superat el curs si ha aconseguit la qualificació 

d’un 5  o nota superior, en cada trimestre. Considerant també el resultat de les 

proves de recuperació trimestrals, acordem que: 

 

- L’alumna/e que només suspèn un trimestre que no sigui el tercer, supera el curs. 

- L’alumna/e que només suspèn el tercer trimestre, haurà de recupera aquest 

trimestre fent un examen al Setembre. 

-L’alumna/e que suspèn dos trimestres, haurà de recuperar el contingut de tota 

l’assignatura fent un examen al Setembre. 

 

 

 

SETEMBRE 

 
-L’alumna/e  haurà de superar un examen i presentar un treball d’estiu. 

 

 
 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ DEL CURS ANTERIOR 
 



Per a recuperar l’assignatura, l’alumnat serà convocat a principi del mes 

d’Octubre per explicar-li com i quan serà l’examen i quins seran els materials 

que haurà de dur. L’examen serà l’última semana abans de les vacances de 

Nadal.  

 

 

 

 

1r de Batxillerat 
 

FONAMENT DE LES ARTS 

 

 

 

                              
 

CRITERIS  D’AVALUACIÓ 

 

La valoració de l’assignatura es comprèn en primer lloc des d’una avaluació 

inicial, per tal d'identificar les idees prèvies sobre les quals l'alumnat en construirà 

de noves a partir del discurs de la professora.  

Cada trimestre es durà a terme una avaluació formativa a fi de seguir el procés 

d'aprenentatge de l'alumnat que quedarà reflectit a partir de: 

- les intervencions i exercicis individuals 

- les participacions col·lectives de l'alumnat  



- la realització de dos o tres exàmens escrits 

Cada trimestre finalitzarà amb una avaluació sumativa que reflectirà el grau 

d’assoliment dels continguts de la matèria i ho contemplarà amb el resultat 

numèric. 

Si el dia de l’examen no pot presentar-se, tindrà el dret de tornar-lo a fer un altre 

dia si presenta un justificant mèdic. En cas contrari l’examen li quedarà suspès amb 

un zero. 

 

La nota que definirà el resultat de cada trimestre sortirà dels següents criteris: 

 

60% per les proves o exàmens dels temes estudiats al llarg del trimestre 

 

30% per les activitats fetes a l’aula (exposició de treballs, presentació i activitats 

en grup i per les tasques proposades per completar a casa). 

 

10% pel comportament i l’actitud envers l’assignatura (participació, bona 

educació, l’atenció a l’aula, relació amb les companyes i companys, entrega puntual 

dels treballs, correcta presentació...) 

 

 

 

Es considera que l’alumna/e ha superat la matèria en obtenir una qualificació igual 

o superior a 5 punts. 

 

Les qualificacions amb decimals seran arrodonides a l’alça si la puntuació és 

igual o superior al 0’6; si és inferior, la professora guardarà aquests decimals 

i els afegirà a la nota final de curs. 

 

 

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 
 

Cada trimestre podrá ser recuperat durant el següent trimenstre, fent un examen i 

obtenint un 5 o nota superior. 

 

 

 

JUNY 
 



En arribar a fi de curs, l’alumnat només podrá recuperar el 3r trimestre. 

Es considerarà que l’alumnat ha superat el curs si ha aconseguit la qualificació d’un 

5 o nota superior en cada trimestre. 

Considerant també el resultat de les proves de recuperació trimestrals, acordem 

que: 

 

-L’alumna/e que només suspèn un trimestre, supera el curs si la mitjana és un 5 o 

nota superior. 

 

-L’alumna/e que suspèn dos o tres trimestres, haurà de recuperar el contingut de 

tota l’assignatura fent un examen al Setembre. 

 

 

 

 

SETEMBRE 
 

L’examen será valorat  seguint un barem de l’1 al 10. Es considerarà que l’alumnat 

ha superat el curs si ha aconseguit la qualificació d’un 5 o nota superior. En cas 

contrari, podrá recuper-lo el curs següent. 

 
 

 

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ DEL CURS 

ANTERIOR 
 

Per a recuperar l’assignatura, l’alumna/e serà convocada/t a principi d’octubre i 

farà un examen escrit de tot el temari. L’alumna/e optarà només a aprovar 

l’assignatura amb un 5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     2n de Batxillerat 
 

DIBUIX  TÈCNIC 

 

 

 

                              Criteris d’avaluació 
 

 

 

 

Criteris d’avaluació 
 

La nota que definirà el resultat de cada trimestre sortirà dels següents criteris: 

 

50%   pels exàmens dels temes estudiats,  sempre que  la qualificació sigui      

          igual o superior a 4 punts. 

 

40%  pels exercicis que es realitzin a l’aula i els deures que es manin a casa.  

             Això serà així, sempre que l’alumnat presente correctament, un mínim            

            del 80% dels treballs proposats. 

 

10% Actitud i predisposició de treball durant les classes. 

 



Les qualificacions amb decimals seran arrodonides a l’alça si la puntuació és 

igual o superior al 0’6; si és inferior, la professora guardarà aquests decimals 

i els afegirà a la nota final de curs. 

 

 

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 
 

Per recuperar cada trimestre, l’alumnat tindrà una oportunitat en començar el 

següent : 

-Si han suspès perquè no han presentat ben fetes, el 80% de les làmines, les 

hauran de tornar a fer. 

-Si han suspès perquè no van superar els exàmens, hauran de fer una prova de 

recuperació. 

-Si han suspès perquè no van fer el 80% de les làmines ni tampoc van superar 

els 

exàmens, ho hauran de fer tot: presentar les làmines fins arribar al 80% i fer 

una 

prova de recuperació. 

 

 

 

 

MAIG 
 
En arribar a fi de curs, l’alumnat només podrá recuperar el 3r trimestre. 

Es considerarà que l’alumnat ha superat el curs si ha aconseguit la qualificació 

d’un 5  o nota superior, en cada trimestre. Considerant també el resultat de les 

proves de recuperació trimestrals, acordem que: 

 

- L’alumna/e que només suspèn un trimestre que no sigui el tercer, supera el curs. 

- L’alumna/e que només suspèn el tercer trimestre, haurà de recupera aquest 

trimestre fent un examen a la semana d’exàmens de millora. 

 

En acabar els tres trimestres, si la nota final és inferior al 5, haurà de recuperar el 

contingut de tota l’assignatura fent un examen a la convocatòria extraordinària de 

juny i ja no podrá presentar-se a la selectivitat al juny. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

2n de Batxillerat 
 

FONAMENTS DE LES ARTS 

 

                               

CRITERIS  D’AVALUACIÓ 

 

La valoració de l’assignatura es comprèn en primer lloc des d’una avaluació 

inicial, per tal d'identificar les idees prèvies sobre les quals l'alumnat en construirà 

de noves a partir del discurs de la professora.  

Cada trimestre es durà a terme una avaluació formativa a fi de seguir el procés 

d'aprenentatge de l'alumnat que quedarà reflectit a partir de: 

- les intervencions i exercicis individuals 

- les participacions col·lectives de l'alumnat  

- la realització de dos o tres exàmens escrits 

Cada trimestre finalitzarà amb una avaluació sumativa que reflectirà el grau 

d’assoliment dels continguts de la matèria i ho contemplarà amb el resultat 

numèric. 

Si el dia de l’examen no pot presentar-se, tindrà el dret de tornar-lo a fer un altre 

dia si presenta un justificant mèdic. En cas contrari l’examen li quedarà suspès amb 

un zero. 

 



La nota que definirà el resultat de cada trimestre sortirà dels següents criteris: 

 

60% per les proves o exàmens dels temes estudiats al llarg del trimestre 

 

30% per les activitats fetes a l’aula (exposició de treballs, presentació i activitats 

en grup i per les tasques proposades per completar a casa). 

 

10% pel comportament i l’actitud envers l’assignatura (participació, bona 

educació, l’atenció a l’aula, relació amb les companyes i companys, entrega puntual 

dels treballs, correcta presentació...) 

 

 

 

Es considera que l’alumna/e ha superat la matèria en obtenir una qualificació igual 

o superior a 5 punts. 

 

Les qualificacions amb decimals seran arrodonides a l’alça si la puntuació és 

igual o superior al 0’6; si és inferior, la professora guardarà aquests decimals 

i els afegirà a la nota final de curs. 

 

 

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 
 

Cada trimestre podrá ser recuperat durant el següent trimenstre, fent un examen i 

obtenint un 5 o nota superior. 

 

MAIG 
 
En arribar a fi de curs, l’alumnat només podrá recuperar el 3r trimestre. 

Es considerarà que l’alumnat ha superat el curs si ha aconseguit la qualificació 

d’un 5  o nota superior, de cada trimestre.  

Considerant el resultat de les proves de recuperació trimestrals, acordem que: 

 

- L’alumna/e que només suspèn un trimestre que no sigui el tercer, supera el curs. 

- L’alumna/e que només suspèn el tercer trimestre, haurà de recupera aquest 

trimestre fent un examen a la semana d’exàmens de millora. 

 



En acabar els tres trimestres, si la nota final és inferior al 5, haurà de recuperar el 

contingut de tota l’assignatura fent un examen a la convocatòria extraordinària de 

juny i ja no podrá presentar-se a la selectivitat del juny. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


