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Continguts o temes per avaluació:

1ª avaluació.

Sistema dièdric III. Repàs de moviments. Intersecció. Paral·lelisme.
Perpendicularitat. Distàncies.

Potencia. Eix i centre radicals. Secció i rectangle auris.

Transformacions geomètriques. Homologia i afinitat.

Perspectiva cònica. Con visual, perspectiva i fotografia. Construcció
de perspectives còniques.

2ª avaluació.

Sistema dièdric IV. Els poliedres regulars: Cub o hexaedre, tetraedre,
octaedre, dodecaedre, icosàedre. La piràmide i el prisma.
Representació i situació de punts en les cares. El con i el cilindre.
Situació de punts en la superfície. Contorns aparents.

3ª avaluació.

Sistema dièdric V. Seccions planes de poliedres.

Sistema de plans acotats. Fonaments i aplicacions.

Perspectiva axonomètrica. Pas del sistema dièdric als sistemes
axonomètrics. Acotació



Què s’avaluarà:

El coneixement dels diversos sistemes de representació, mitjançant
l’adequada solució de problemes geomètrics elementals. L’actitud de
l’alumne davant l’assignatura, la correcta presentació dels exercicis
com objectes finals en si mateixos, l’activa participació a classe.

Com s’avaluarà:

Avaluant els exàmens programats, dos per avaluació. A cada
avaluació, el primer exàmens suposa un 40% de la nota, el segon un
50% i la participació a classe, presentació d’exercicis ... un 10%.

Es necessari obtenir un mínim de 3,5 punts a cada avaluació per fer
mitjana.

Per a l’obtenció de la nota final, la primera avaluació tindrà un pes del
25%, la segona del 35% i la tercera del 40% del total. S’arrodonirà en
funció de l’actitud i progressió de l’alumne.

Final ordinària. A l’examen final, els alumnes suspesos, s’examinaran
de les avaluacions pendents. Per als aprovats l’examen final serveix
per intentar pujar la seva nota final. Els enunciats i continguts dels dos
exàmens poden ser diferents.

L’examen final ordinari per pujar nota suposarà un increment màxim
de 2 punts sobre la nota del curs. En cap cas l’alumne podrà baixar la
seva qualificació.

Com es recuperarà l’assignatura:

A la convocatòria extraordinària de Juny: Es podrà recuperar
l’assignatura a la convocatòria extraordinària de Juny superant
l’examen corresponent. Aquest examen es fa de la totalitat de
l’assignatura, es a dir, no se poden guardar notes de les avaluacions.
És una prova de continguts mínims i la nota màxima podrà ser d’un 6.

Altres consideracions:



Per tenir dret a qualificació, l’alumne a d’assistir a les classes tant de
teoria com pràctiques, sigui de forma presencial o de forma telemàtica.
Tota falta d’assistència haurà de ser justificada amb el vist i plau del
tutor. Amb més de quatre faltes d’assistència per avaluació no
justificades, es perdrà el dret a qualificació. L’expulsió d’una classe per
motius de disciplina es considerarà com una falta no justificada.

Les pràctiques, per poder ser avaluades, s’hauran de presentar a la
data que es determini a la classe.

S'entén com a abandonament de l'assignatura i com a conseqüència
l'avaluació negativa, quan l'alumne compleixi una o més de les
següents condicions: No participació en el desenvolupament de la
classe. La no realització de les tasques proposades. No demostrar
interès per les proves d'avaluació, lliurar en blanc o amb menys d'un
25% de les activitats de la prova.

En un escenari semi presencial o totalment a distància, tant a l’apartat
pràctic com al teòric es tindrà en compte la situació d’excepcionalitat a
causa del COVID-19 i per aquest motiu, les dates d’entrega, els
materials utilitzats, les propostes de treball ..., seran adaptables i
modificables a cada circumstància de l’alumne.


