Departament d’Arts Plàstiques i Música
Àmbit pràctic 2n ESO
Tecnologies i Educació Plàstica i Visual
Curs 2016-17
Continguts o temes per avaluació:
1ª avaluació.
Tecnologies
El procés tecnològic.
Material: fusta i metalls.
Projecte: Disseny i construcció d’un projecte utilitzant com a material
principal la fusta.
Educació Plàstica
Dibuix Tècnic. Rectes, polígons.
El color.
La forma.
2ª avaluació.
Tecnologies
Estructures.
L’ordinador: maquinari i programari.
Projecte: Disseny i construcció d’un projecte d’estructures.

Educació Plàstica
Acotació.
La perspectiva geomètrica, isomètrica i cavallera.
3ª avaluació.
Tecnologies
Mecanismes i màquines
Tecnologia i societat
Processador de texts
Projecte: Disseny i construcció d’un projecte amb mecanismes.
Educació Plàstica
Volum
Iniciació a la perspectiva cònica

Què s’avaluarà:
El coneixement per part de l’alumnat de les consideracions teòriques i
pràctiques que apareixeran en el temari.
Aquelles habilitats pròpies de l’assignatura que es treballaran en el
taller durant el curs.
Els treballs corresponents a cada avaluació en cada un dels temes.
Serà obligatòria l’entrega de tots ells en les dades establertes i en un
grau de resolució acceptable.
Els possibles exàmens que durant el curs es puguin fer i que incidiran
en aspectes bàsics de cada tema.
L’autonomia i la iniciativa personal, l’originalitat, l’esforç i la creativitat
en cada una de les activitats. L’adquisició en la llengua vehicular de la
classe, del vocabulari específic de cada tema que és d’ús habitual en
les arts plàstiques.
La participació activa de l’alumnat durat les classes.

Com s’avaluarà:
Tecnologies i Educació Plàstica
Avaluació ordinaria:
S’avaluarà els continguts per temes. Es realitzarà un examen per
tema. A més s’avaluaran els projectes i informes del taller.
S’aplicaran els següents percentatges:
 Proves escrites, 30 %
 Pràctica (activitats i exercicis pràctics de cada unitat; projecte
aula-taller, memòria tècnica, activitats i pràctiques d’informàtica),
50 %
 Actitud (la feina diària i activitats de classe, netedat i continguts
de la llibreta de classe, nivell de participació, interès i respecte
dins la classe i en el seu grup, nivell de col·laboració a l’hora de
mantenir l’aula taller neta i ordenada), 20 %
Per fer mitjana entre els tres continguts, l’alumne almenys ha de tenir
una mitjana de tres en cadascun d’ells, si no se lliura qualque treball
l’alumne no podrà tenir una qualificació positiva.
La nota final del curs es calcularà tenint en compte les notes de les
tres avaluacions.
Com es recuperarà l’assignatura:
Recuperació de setembre: Els alumnes que al juny no hagin assolit
els mínims tindran una prova extraordinària al setembre. Aquesta
prova consistirà en:
 Un examen.
 Presentar el quaderns de classe. S’avaluarà que contengui tots
els apunts i exercicis realitzats al llarg del curs.
 Un treball indicat pel professor al juny.
Si l’alumne ha assolit de manera positiva la nota del quadern al juny,
podrà prescindir d’avaluar-se en aquesta part al setembre, sempre i
quan el professor l’hi indiqui.

Criteris de qualificació de la prova extraordinària (setembre)
Examen, 75 %
Treball, 25 %
La presentació del treball és requisit indispensable per aprovar
l’assignatura.
A l’hora de posar la qualificació final de setembre també es tindrà en
compte la nota de juny.
Recuperació en un curs posterior:
Superar satisfactòriament les activitats i exàmens proposats així com
les entregues de treballs.

Altres consideracions:
Acceptar i complir les normes dels tallers de Dibuix i de Tecnologies i
de l’aula d’Informàtica, la feina, la neteja i col·laboració amb altre
companys. No tenir faltes d’assistència sense justificar tant pel tutor/a
com pels pares per escrit.

