
 

 

 

INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 2014-2015 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 1r ES0  

CRITERIS D 'AVALUACIÓ 

Matèria: 

L’alumnat rebrà a l’aula la informació oportuna durant les primeres sessions del curs sobre la 
programació, la temporització dels continguts de les matèries i els criteris d’avaluació.  
Com a departament didàctic, valorem el treball de cada dia i l’esforç en el procés 
d’aprenentatge en la matèria, la sistematització de la lectura, els hàbits i tècniques d’estudi i la 
capacitat de treball individual i en equip amb la suficient autonomia i responsabilitat. 
 
Avaluació: 

L’avaluació serà contínua, amb observació sistemàtica del procés i en relació amb l’assoliment 
de les competències bàsiques i els objectius terminals de la matèria.  

L’avaluació ha de verificar: l’assoliment de les competències bàsiques, el grau d’assoliment 
dels mínims establerts per al nivell corresponent i altres competències d’acord amb la 
programació general del curs. 

S’avaluen els continguts dels dos apartats: 

Conceptes i procediments :   exercicis, lectures, llibreta/dossier, pissarra, treballs i activitats 
complementàries,  exposicions orals (70%) 

Actituds:  Interés (treball diari, cura del material), assistència, comportament, puntualitat, 
entrega dels treballs en la data establerta  (30%) 
 
En qualsevol dels apartat  la nota mínima per a poder fer la mitjana serà d’un 5 sobre 10 
 

Recuperació: 

Tot i ser avaluació continuada volem remarcar que per recuperar una avaluació suspesa es 
podrà fer: 

1- Mitjançant un treball específic es podrà recuperar una part de la matèria. 

2-    A final de curs, els alumnes suspesos de l’assignatura tindran l’oportunitat de realitzar 
una prova global de la matèria. Caldrà també lliurar els treballs proposats. 
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3. En el mes de setembre es farà una prova extraordinària de recuperació en un calendari 
comú aprovat per la direcció del centre. Caldrà també lliurar els treballs proposats. 

Observacions: 

- Per poder superar les corresponents avaluacions, la prova global de juny o l’extraordinària 
serà condició indispensable la presentació dels treballs que cada professor pugui haver 
assignat a cada alumne o al grup corresponent. 

- L’alumnat que segueix una adaptació curricular, serà avaluat segons els criteris especificats 
en aquesta adaptació curricular. 

- L’avaluació final de cada curs comporta la decisió sobre les qualificacions i sobre la promoció 
de l’alumnat. 
 
- La qualificació final de les àrees aprovades mitjançant una prova global o extraordinària serà 
de suficient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 2014-2015 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 2n ESO      
CRITERIS D 'AVALUACIÓ 
 
Matèria: 
L’alumnat rebrà a l’aula la informació oportuna durant les primeres sessions del curs sobre la 
programació, la temporització dels continguts de les matèries i els criteris d’avaluació.  
Com a departament  didàctic, valorem el treball de cada dia i l’esforç en el procés 
d’aprenentatge en la matèria, la sistematització de la lectura, els hàbits i tècniques d’estudi i la 
capacitat de treball individual i en equip amb la suficient autonomia i responsabilitat. 
 
Avaluació: 
L’avaluació serà contínua, amb observació sistemàtica del procés i en relació amb l’assoliment 
de les competències bàsiques i els objectius terminals de la matèria.  
L’avaluació ha de verificar: l’assoliment de les competències bàsiques, el grau d’assoliment 
dels mínims establerts per al nivell corresponent i altres competències d’acord amb la 
programació general del curs. 
S’avaluen els continguts dels tres apartats: 
 
— Conceptes: Prova/es  (orals o escrites)   (20%) 
                                                                                             
— Procediments : Lectures, llibreta/dossier, pissarra, treballs, activitats complementàries, 
exposicions orals.   (60%) 
 
— Actituds: Interès (treball diari, control de llibreta), assistència, comportament, puntualitat    
(20%) 
 
—En qualsevol dels tres apartats la nota mínima per a poder fer la mitjana serà d’un 5 sobre 10 
 
Recuperació: 
Tot i ser avaluació continuada volem remarcar que per recuperar una avaluació suspesa es 
podrà fer: 
 
1-       Mitjançant un treball específic es podrà recuperar una part de la matèria.  
2-       Els alumnes, que tot i no haver superat el curs anterior se’ls va promocionar a un curs 
superior per raons diverses, caldrà que segueixin un procediment d’aprenentatge 
complementari i personalitzat que en cada situació l’equip docent decidirà, dins del marc 
general dels curs, tenint en compte la informació rebuda. 
      3-      A final de curs, els alumnes suspesos d’una, dues o tres avaluacions    
          tindran l’oportunitat de realitzar una prova global de la matèria. 
4-      A l mes de setembre es farà una prova extraordinària de recuperació en un calendari 
comú aprovat per la direcció del centre. 
 
Recuperar un curs suspès es podrà fer:  

1. Es realitzarà una prova  i/o la realització d’un dossier elaborat pel Departament de 
Visual i Plàstica. 

 
Observacions: 
Per poder superar les corresponents avaluacions trimestrals, la prova global de juny o 
l’extraordinària de setembre, serà condició indispensable la presentació dels treballs que cada 
professor pugui haver assignat a cada alumne o al grup corresponent. 



L’alumnat que segueix una adaptació curricular, serà avaluat segons els criteris especificats en 
aquesta adaptació curricular. 
L’avaluació final de cada curs comporta la decisió sobre les qualificacions i sobre la promoció 
de l’alumnat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUT GABRIEL FERRATER. Curs 2014-2015 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3r ESO     CRITERIS D 'AVALUACIÓ 
 
 
Matèria: 
L’alumnat rebrà a l’aula la informació oportuna durant les primeres sessions del curs sobre la 
programació, la temporització del contingut de les matèria i els criteris d’avaluació.  
Com a departament  didàctic valorem: 
-el treball de cada dia i l’esforç en el procés d’aprenentatge.  
-els hàbits i tècniques d’estudi, la puntualitat en l’entrega dels treballs. 
-la capacitat de treball individual i en equip amb la suficient autonomia i responsabilitat.  
-els continguts propis de l’àrea, la recerca de solucions no estereotipades. 
 
 
 
Avaluació 
En tractar-se de matèries clarament procedimentals, l’avaluació serà contínua, amb observació 
sistemàtica del procés. 
L’avaluació ha de verificar: l’assoliment de les competències bàsiques i el grau d’assoliment 
dels objectius terminals de la matèria, segons els continguts donats i les activitats 
programades. 
S’avaluen els continguts dels tres apartats: 
—Conceptes: Prova/es  (orals o escrites)   (30%)                                               
—Procediments :Llibreta/dossier, pissarra, treballs físics o virtuals, activitats complementàries, 
exposicions orals.  (50%) 
—Actituds: Interès, assistència, comportament, puntualitat en l’entrega dels treballs (20%) 
En qualsevol dels tres apartats la nota mínima per a poder fer la mitjana serà d’un 5 sobre 10. 
 
Recupereció 
A final de curs, els alumnes suspesos tindran l’oportunitat de realitzar una prova global de la 
matèria i entregar els treballs pendents. 
En el mes de setembre es farà una prova extraordinària de recuperació en un calendari comú 
aprovat per la direcció del centre. Caldrà també lliurar els treballs proposats. 
L’alumnat que arrosega la matèria pendent (hagi promocionat o no) haurà de recuperar-la 
durant el curs següent. Es publicarà una data de recuperació, i aquell dia s’haurà de realitzar 
una prova i lliurar el material específic proposat pel Departament d’Educació visual i plàstica.  
 
 
Observacions 
Per poder superar les corresponents avaluacions, la prova global de juny o l’extraordinària de 
setembre, serà condició indispensable la presentació dels treballs que cada professor/a pugui 
haver assignat a cada alumne/a o al grup corresponent. 
Si existeixen dubtes sobre l'autoria, el professorat podrà demanar a l’estudiant la realització a 
l'aula d'un exercici de característiques similars. 
L’alumnat que segueix una adaptació curricular, serà avaluat segons els criteris especificats en 
aquesta adaptació curricular. 
L’avaluació final de cada curs comporta la decisió sobre les qualificacions i sobre la promoció 
de l’alumnat. 
La qualificació final de les àrees aprovades mitjançant  una  prova global o extraordinària  serà 
de suficient. 
 
 



INSTITUT GABRIEL FERRATER       Curs 2014-2015 
 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  4t ESO   
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 
-Al començament de cada trimestre es farà una avaluació inicial a fi de detectar quins són els  
interessos i coneixements de la matèria de cada alumne. En funció dels resultats s’adaptarà la 
programació a la realitat, tant a nivell de grup com a nivell individual, diversificant tant els 
objectius com les activitats. 
 
-L’avaluació serà contínua, tant en l’aprenentatge de conceptes com en cada una de les 
activitats. Serà formativa, ja que es valorarà la correlació entre els objectius a cada activitat i 
els resultats. I finalment serà sumativa perquè es mesuraran els resultats de l’aprenentatge 
per comprovar que s’hagin assolit els objectius didàctics. Donades les característiques 
d’aquesta matèria es dóna una importància més gran als procediments, que així queda reflectit 
en el percentatge que segueix: 

 El 60% de la nota ve donada per la realització de làmines i d’activitats pràctiques 

 El 20% correspon a les proves teòriques o qüestionaris / treballs escrits 

 El 20% ( Valoració del comportament a classe, del rendiment i l’interès per les 
propostes de treball) 

-Cada trimestre es valoraran els exercicis pràctics realitzats i hi haurà una nota obtinguda de la 
mitjana de la nota de cada exercici. Es farà un examen en acabar cada trimestre. 
Recuperació: Prova extraordinària al setembre (50% de la nota) i la proposta d’unes activitats 
(o deures) que es realitzaran durant l’estiu.(50% de la nota) 
 
Per avaluar es tindrà en compte: 
A nivell d’aprenentatge dels conceptes: 
-Respostes donades, ja sigui de manera oral o en  prova escrita, a les preguntes que es 
plantegen sobre els conceptes bàsics de cada una de les unitats. 
-Conceptualització dels conceptes explicats al llarg de les diferents unitats. 
-Aprenentatge del lèxic propi de la matèria. 
-Coneixement dels diferents llenguatges visuals i plàstics pel que fa les seves possibilitats 
comunicatives i expressives.  
Quant a les activitats pràctiques: 
-Ús correcte del material  
-Constància en el treball 
-Realització correcta de les làmines proposades 
-Esforç per ser creatiu i per experimentar tot tipus de tècniques i materials 
-Per tal d’avaluar positivament els procediments caldrà que l’alumne presenti puntualment 
totes les làmines . 
Actitud i funcionament dins l’aula: 
       -Interès per les activitats graficoplàstiques 
  -Autoexigència i interès per la recerca de noves solucions. 
       -És imprescindible que l’alumne porti els materials necessaris. 
       -Bona presentació i ordre en la realització de les làmines. 
       -Assistència puntual i continuada en les sessions de classe. 
 -Acceptació i respecte envers els treballs propis i els dels altres. 
       -Actitud de respecte cap a la resta de companys i professor. 
 
 
 


