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Continguts o temes per avaluació:
1ª Avaluació:
Bloc 1. Expressió plàstica
• Percepció Visual
• Elements del llenguatge plàstic.
•

La teoria del color.

• La forma
•

Les textures.

2ª Avaluació:
Bloc 2. Dibuix tècnic
• Les formes geomètriques.
• Els polígons (translació, simetria, rotació...)
• Espirals, ovals i ovoide.
•

Sistema dièdric

•

Sistema Axonomètric

• Perspectiva cònica
3ª Avaluació:
Bloc 3. Comunicació audiovisual
•

La imatge en el món actual

•

Imatge i cultura

•

La iconografia al llarg de la història.

Què s’avaluarà:
Els treballs individuals i activitats conjuntes (estructures cooperatives)
corresponents a cada avaluació en cada un dels tres blocs. L’entrega de tots
ells en les dades establertes i en un grau de resolució acceptable en quant a
adequació als conceptes treballats. Pel que fa als treballs escrits, la
presentació, la polidesa, l’ortografia i l’expressió escrita. També els exàmens
que durant el curs es puguin fer i que incidiran en aspectes bàsics dels temes
clàssics i moderns de creació artística i els dibuix tècnic principalment.
L’autonomia i iniciativa personal, l’originalitat, l’esforç i la creativitat en cada
una de les activitats, tant en grup com individual.
Serà obligatòria l’entrega com a mínim del 80 % del sol·licitat a cada avaluació
en les dades establertes i en un grau de resolució acceptable per optar a un
aprovat.

Com s’avaluarà:
S’avaluarà a partir del següent percentatge:
• Apartat pràctic.
Exercicis i activitats (50 %).
• Apartat teòric.
Exàmens orals i escrits (30 %).
• Actitud general davant l’assignatura:
Exposició i participació oral, recollida del material (20 %).

La global es farà a partir de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Per
recuperar la 1ª i/o 2ª avaluacions s’han de presentar les fitxes o activitats
pendents o suspeses, correctament resoltes durant la següent avaluació.

Final ordinària:

Recuperació de setembre:
Superant l’examen de mínims de tot el curs. Els treballs d’estiu podran ajudar
a pujar la nota de l’examen de setembre a partir d’un 4. La nota màxima al
setembre serà d’un 6.
Recuperació en un curs posterior:
Si es cursa EPV a un curs posterior: Superar satisfactòriament les activitats /
exàmens proposats així com les entregues de treballs.
Si no es cursa EPV al curs posterior: Superar satisfactòriament les activitats /
exàmens proposats així com les entregues de treballs.

Altres consideracions:
L’assignatura s’impartirà en anglès o català segons el grup classe, prèvia
elecció per part d l’alumnat. Acceptar i complir les normes del Taller de Dibuix,
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.

