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Presentació: 

 
La matèria d’educació visual i plàstica té com a finalitat desenvolupar           
les capacitats perceptives, expressives i estètiques de l’alumnat i         
dotar-lo de les eines que li permetin accedir i transformar la informació            
en coneixement. En efecte, el desenvolupament dels nois i les noies es            
fa a través de la interacció amb el seu entorn natural i social. L’acte de               
conviure es basa en aspectes com l’intercanvi i la interpretació de la            
informació i la creació de continguts fruit de la reflexió, gran part dels             
quals són presents a la societat, als esdeveniments artístics i culturals i            
als mitjans de comunicació, i adquireixen sentit a través de les           
interaccions amb l’entorn i les persones. A fi que aquesta informació           
pugui ser assimilada i transformada en coneixement cal poder         
reflexionar, de manera crítica, sobre la realitat visual i plàstica i           
audiovisual del nostre entorn.  
 
Es desenvolupen les capacitats perceptives, expressives i estètiques.        
L’educació visual i plàstica està vinculada amb el món de les           
experiències que tenen l’origen no únicament en els sentits, sinó també           
en la interacció d’aquests amb l’activitat i la creació humanes. Les arts            
visuals, el disseny i, en general, totes les representacions visuals          
presents a la societat són objecte d’estudi en aquesta matèria.          
Actualment, és important centrar com a principal punt de partida la           
reflexió sobre el món de les imatges i els fets artístics, i la seva relació               
amb continguts històrics, socials o polítics, que són susceptibles de ser           
treballats en els àmbits de les arts tradicionals (com ara el dibuix, la             
pintura o l’escultura) i també en els nous mitjans multimèdia, el disseny,            
la publicitat, el cinema, la televisió, el vídeo o la fotografia.  
 
L’assimilació reflexiva i crítica de l’entorn visual i plàstic ha d’esdevenir           
un centre d’interès i d’atracció a partir del qual es pugui desenvolupar            
un projecte educatiu que doni resposta a les necessitats de comprensió           
i acció al món actual i contribuir a la socialització responsable de            
l’alumnat. El desenvolupament de la persona en la societat actual es fa            
no només a partir dels estímuls sensorials, sinó també amb el treball            
amb propostes reflexives d’origen conceptual, amb base històrica i         
dirigides cap a l’acció.  
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Avaluació: 

Per a l’avaluació de l'alumnat, es tindrà en compte els següents criteris            
d’avaluació: 
.L'avaluació serà continua observant l'actitud i el treball a les classes.           
Respecte als companys i al professor/a. Respectar les normes de          
convivència, l'espai de l'aula i tot el seu material. 
.Assistència puntual a les classes, portar el material necessari de dibuix           
diari i el específic de l’activitat que s’estigui realitzant.  
.Lliurament de totes les activitats i els treballs a temps el dia estipulat. 
.Al final de cada unitat o ajuntant diverses unitats depenent de la            
càrrega teòrica es fan proves d’avaluació per saber el nivell de           
coneixements que té cada alumne. 
.Farem saber els criteris d'avaluació i els criteris de qualificació i els de             
recuperació. 

 
Nota = 60 % Conceptes/Pràctica  +  40 % actitud 
 
Nota final = 20% Prova conceptual(en cas d’haver-hi) + 40%          
Pràctica(activitats) + 40% nota de classe – incidències 
 
Relació d’incidències: 
.Es resta 0.5 % per cada falta d’assistència no justificada. 
.Es resta 0.2 % per cada retard no justificat. 
.Es resta 1 %  a l’activitat per la no entrega d’aquesta el dia assenyalat 
exceptuant una falta d’assistència justificada. Cada dia que passi a 
partir del marcat sense lliurar l’activitat serà un 1 % . 
 
La no entrega d´un treball suposa la penalització de la nota (zero). 
 
L’avaluació tindrà caràcter continu tenint en compte les qualificacions         
de les avaluacions anteriors. Realitzarem la mitjana entre les         
qualificacions obtingudes entre els tres trimestres. Aquest últim resultat         
expressarà la qualificació de l’avaluació final. 
En el cas que s’hagi suspès la primera o la segona avaluació (en cap              
cas les dues) si la mitjana dóna aprovat quedarà aprovada          
l’assignatura. 
 
Recuperació de l’àrea:  
Qui suspengui la 1a o la 2a avaluació podrà recuperar-les en els            
trimestres següents. Qui suspengui la 3a o encara tingui pendent la 1a            
o 2a avaluació s’haurà de presentar a una prova de recuperació al            
juny. 
 
La recuperació constarà de dues parts:  
1) presentació del dossier degudament complimentat (100% de la nota          
final).  
 
Els alumnes amb l’assignatura pendent d’altres cursos se’ls lliurarà un          
dossier abans de les vacances de Nadal i realitzaran un examen el mes             
de febrer. El dossier comptarà el 100% de la nota. 
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Dossier 

 
Sempre que es demani: 
 
Indicacions per l’elaboració del dossier (teòric, amb suport digital i          
analògic): 
 
1.- Utilització de fulls blancs DIN- 4. S'han de deixar marges suficients a             
les quatre vores del full.  Les pàgines hauran d’estar numerades. 
2.- Cada dossier ha d’iniciar-se amb un full on consti el nom de             
l’assignatura, el títol de la unitat, el nom i cognoms de l’alumne, el grup              
classe i la data. Ha de continuar amb un segon full amb l’índex del              
dossier.  
3.- El dossier ha d‘incloure tot el material treballat, demanat o repartit a             
l’aula. Haurà d’estar paginat. 
4.- Del dossier es valorarà la presentació: l'índex, l’organització, la          
cal·ligrafia, la pulcritud; i el contingut: l’ortografia, la correcció         
d'activitats, la completesa, l'expressió i el vocabulari. 
L'alumne ha d'incloure el document d'avaluació del dossier amb la          
corresponent  autoavaluació. 
5.-Tots aquests aspectes seran avaluats almenys una vegada al         
trimestre. En qualsevol moment, sense previ avís, el professor pot          
demanar el dossier de l’assignatura a classe per avaluar-la. Heu de           
portar una carpeta amb tot el material del trimestre a classe. 
6.-En el cas de l’assignatura VIP el dossier possiblement sigui el           
recull de les activitats realitzades, en aquest cas es seguiran          
aquestes indicacions i els petits canvis que el professor estableixi. 
 
Indicacions per la presentació i entrega  del dossier: 
1.-És imprescindible que estigui grapat o amb fastener o si el professor            
ho demana també pot ser en format digital.  
2.-El dossier s’entregarà en la data indicada pel professorat i sempre           
abans de que acabi el trimestre, fora d’aquesta data serà un retard i la              
nota es reduirà a suspès. 

Material de referència 
 

 
Material donat pel professorat. 
Referències online de l’assignatura 
Classroom de l’assignatura. 
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