
 

 

INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 2014-2015 

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, presentats en finalitzar la mateixa. 

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

-alguns exercicis realitzats fora de l'aula i/o 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 
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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, el professor/a podrà demanar a l’estudiant la realització a 
l'aula d'un exercici de característiques similars. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUT GABRIEL FERRATER .   Curs 2014-2015 
 
DIBUIX TÈCNIC          1r de Batxillerat 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ     
 
 
La matèria de Dibuix Tècnic s’estructura en sis crèdits, distribuïts tres a primer de batxillerat i 
tres a segon. Coincideixen amb les avaluacions. 
 
Es valoren dos aspectes fonamentals de la matèria: els coneixements i la pràctica. 
 
En el curs de 1r de BAT, per avaluar els coneixements es duran a terme dues proves en cada 
avaluació. El promig d’aquestes dues proves formarà el 70% 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 30%. 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 70% 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.  
 
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. 
 
A finals de curs 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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 2014-2015 

TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICO-PLÀSTICA     (1r de Batxillerat) 

CRITERIS D 'AVALUACIÓ 
 

 

L’avaluació en la matèria parteix de dos criteris fonamentals: En primer lloc, el de considerar 

qualsevol tècnica no com un fi en si mateixa, sino com un vehicle  per a la consecució de 

dibuixos, pintures, fotografies etc., que s’han de valorar com a tals, i no per la destresa tècnica 

o habilitat manual mostrada en la seva execució. 

En segon lloc, l’alumne ha d’entendre que, a partir de Duchamp, apareix una concepció de l’art 

que nega l’execució manual de l’obra, traslladant el paper de l’autor a actes sobretot 

intel.lectuals i fent així innecessari o superflu qualsevol aprenentatge tècnic per part de 

l’artista. Al llarg dels segles XX i XXI nombrosos artistes anomenats genèricament conceptuals 

seguiran aquestes premisses. 

 

Mòdul  1 

 

Es tractaran les tècniques pròpies del dibuix i la pintura mitjançant treballs de tipus pràctic 

realitzats majoritàriament a l’aula. Aquests treballs suposaran el 100% de la nota del trimestre 

tenint en compte que: 

- No s’avaluaran obres soltes sino processos, conjunts d’obres que hauran d’estar 

acabades (una obra es pot acabar en molt de temps o amb dues ratlles).  

Oportunament s’aniran establint dates d’entrega, cada alumne presentarà les obres 

que haurà anat fent. Es tindrà cura per a seleccionar les millors.  No es tracta de com 

més obres millor, es pot dir molt en una obra o allò que podries dir en una dir-ho en 

vàries, cada alumne haurà d’anar trobant el seu camí. 

- Caldrà una organització coherent i global de tots els elements que apareguin dins del 

rectangle que forma l’obra. 

- Si és el cas, s’hauran de saber relacionar la figura i el fons 

- L’alumne haurà de prendre consciència de les possibilitats de cada tècnica i suport en 

quant al temps d’execució i planificació de l’obra ( necessitat de treballar alla prima i 

sense possibilitat d’error en tècniques com l’aquarel.la o la tinta, opcions de 

rectificació en tècniques opaques i amb suports rígids…) 

- Caldrà adequar la grandària dels estris (pinzells, barres etc.) a la grandària del suport 



- Cercar d’una pulsió adequada a cada personalitat i a cada tècnica. Evitar tics, 

amaneraments o gestos massa sistemàtics. 

 

Mòdul  2  

 

Es destinarà a l’obra seriada .S’espera haver assolit els objectius més formalistes del 1r 

trimestre per a anar trobant una manera d’expressió i comunicació més personal, una veu més 

pròpia, que pugui anar destinada a: 

 

      1- Processos de gravat i estampació   (30% de la nota) 

- D’acord amb tot allò esmentat en els criteris del 1r trimestre, caldrà trobar un tipus de 

dibuix que s’adeqüi als condicionants tècnics de cada procés de gravat i estampació 

que es pugui fer a classe. 

- S’haurà de tenir cura durant tot el procés 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. 

        2- Publicació destinada a la difusió i la comunicació on, a més del dibuix    ( o qualsevol  

altre mitjà ), es valorarà la incorporació de text i la capacitat narrativa i  comunicativa   ( 70%) 

 

 

Mòdul 3  

 

Es parlarà de l’art que proposa la investigació,  l’arxiu  i la fotografia com a document. Es dona 

prioritat a la comunicació per sobre de l’expressió i té implicacions polítiques i socials 

 

Projecte personal (100%) 

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

aprofundir en un treball de recerca personal. El projecte serà de lliure elecció i es 

materialitzarà en dues vessants: una part pràctica  on es valoraran la maduresa, la coherència i 

el desenvolupament de la proposta i una memòria escrita on es valoraran el procés de 

documentació i recerca sobre artistes contemporanis afins, l'assoliment dels continguts 

conceptuals de la matèria i la solidesa dels raonaments que fonamenten l’obra pròpia. 

Es valorarà no només el resultat final sino el treball del dia a dia degudament supervisat pel 

professor 

 



En tots els trimestres 

 

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

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

- es valorarà el treball a casa si és coherent amb el que es fa a classe. S’encoratjarà als 

alumnes a que desenvolupin un portafoli o quadern de treball . 

  

És condició per a aprovar: 

- Per a aconseguir obres mínimament reeixides cal començar per portar sempre tots els 

estris necessaris ( paletes adequades a cada tècnica, pots per a l’aigua etc.) i 

organitzar-los bé en l’espai de treball. 

- El procés d’ensenyament-aprenentatge del dibuix o la pintura es continuat i 

progressiu, s´ha d’insistir per a anar millorant i per a això cal l’acompanyament del 

professor. És imprescindible l’assistència a classe. 

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

el treballs i fer-ho en les dates establertes. 

 

Nota final 

 

La nota final serà, en principi, la mitjana entre els tres trimestres, però es tindrà en compte el 

procés de maduració de l’alumne. 

 

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. 

Les recuperacions de juny i setembre consistiran en refer els treballs suspesos i lliurar aquells 

que no s’havien entregat. 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 similar als proposats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 14-15 
 
 
VOLUM  (1r de Batxillerat) 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
 

AVALUACIÓ  

Aquesta matèria és bàsicament de caràcter pràctic i posa l’èmfasi en el procés de treball a 

l’aula, tot i que els treballs teòrics en paral.lel i el dossier o el blog que es treballa a casa 

també es tenen en compte. 

 

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 

 

 En paral·lel al treball tridimensional, haureu de materialitzar el vostre procés de 

reflexió, proves, esbossos, etc en un "quadern" o “diari de treball” que també pot ser el 

dossier on anireu guardant tots els treballs teòrics o els presentats per escrit. 

  Amb aquest contingut i la reproducció fotogràfica dels vostres exercicis volumètrics, 

anireu confegint un portafoli digital, en format blog, que servirà per documentar tot el 

vostre procés de treball i veure l’evolució que anireu fent al llarg del curs. 

 

 

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

-60% mitjana dels exercicis de tipus pràctic 



-20% mitjana exercicis de tipus teòric 

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

> És indispensable per a la superació de la matèria la presentació del "quadern o diari de 

treball" i el blog, així com de tots els exercicis teòrics i pràctics proposats. 

> 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: 

Durant el curs, el professor proposarà uns exercicis alternatius per recuperar els 

exercicis no superats o no presentats el 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 del curs següent. 

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

exercici de continguts i nivell similar als proposats. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 2014-2015 

DIBUIX ARTÍSTIC II (2n de Batxillerat)   CRITERIS DAVALUACIÓ 

 

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

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

C-proposta de treball personal a desenvolupar cada avaluació fora de l’aula. 

 

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 caldrà: 

-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 a casa. 

 

Si existeixen dubtes sobre l'autoria, el professorat podrà demanar a l’estudiant la realització a 
l'aula d'un exercici de característiques similars. 

 

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.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUT GABRIEL FERRATER .   Curs 2014-2015 
 
DIBUIX TÈCNIC          (2n de Batxillerat) 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ     
 
 
La matèria de Dibuix Tècnic s’estructura en sis crèdits, distribuïts tres a primer de batxillerat i 
tres a segon. Coincideixen amb les avaluacions. 
 
Es valoren dos aspectes fonamentals de la matèria: els coneixements i la pràctica. 
 
Pen el curs de 2 de BAT, 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 70% 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.  
 
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. 
 
A finals de curs 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 2n curs al mes de juny es farà una prova extraordinària de recuperació en un 
calendari comú aprovat per la direcció del centre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 2014-2015 

DISSENY                     (2n de Batxillerat)   

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. 

Cada exercici 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 

 

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. 
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CULTURA AUDIOVISUAL        (2n de Batxillerat) 

CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

 

Avaluació 

L’avaluació és contínua (es valora el treball regular, no la nota obtinguda en un examen o un 

treball final) i global  (es valora el progrés que cada alumne/a ha fet des del començament i no 

solament el que sap fer al final).  

Si durant el curs no s’ha pogut superar de forma ordinària algun treball, l’alumnat disposa 

d’una convocatòria extraordinària al final del curs.  

Cada activitat tindrà uns paràmetres d’avaluació adaptats que a trets més generals podriem 

citar: adequació a la proposta, plantajament previ, originalitat, domini formal, coherència del 

resultat. 

PES QUE HOM OTORGA PER BLOC  

50% la nota mitja dels treballs pràctic. 

10% participació i actitud a classe. 

40% nota d’examen. 

La nota de l’exàmen trimestral ha de ser d’un mínim de 5 per poder superar el crèdit.  

Les notes dels treballs aprovats  i proves superades es guardaran fins que l’alumne/a 

superi la prova escrita de la matèria i/o recuperació dels treballs no entregats o 

suspesos. 

Així mateix, si l’alumne/a no entrega els treballs porpostats per a cada trimestre 

suspendrà el trimestre automàticament encara que hagi aprovat  l’exàmen. 

Per aprovar la matèria, es necessàri fer els treballs i aprovar l’exàmen. 

Es valorarà el treball continuu durant el trimestre i no les fites puntuals. 



Donada la naturalessa teorico-pràctica de l’assignatura,  un 20% de faltes d’assitència 

pot suposar la no superació automàtica de la matèria. 

El retard en l’entrega de treballs pot suposar fins a una perdua de 2 punts  sobre 10 

per treball. 

 

Professor responsable: Jordi Biendicho Vidal 

 


