
Matèria 3r Educació Plàstica Visual i Audiovisual

Títol/Pregunta VEIG TOT EL QUE MIRO?
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 2 a
desenvolupar:

Competència específica 3 a
desenvolupar:

3. Analitzar diferents propostes plàstiques,
visuals i audiovisuals, mostrant respecte i
desenvolupant la capacitat d’observació i
d’interiorització de l’experiència i del gaudi
estètic, per enriquir la cultura artística
individual i alimentar l’imaginari.

Es connecta amb els següents descriptors
del Perfil de Sortida:
CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3,
CCEC2.

4. Explorar les tècniques, els llenguatges i
les intencions de diferents produccions
culturals i artístiques, analitzant, de
manera oberta i respectuosa, tant el
procés com el producte final, la seva
recepció i el seu context per descobrir les
diverses possibilitats que ofereixen com a
font generadora d’idees i respostes.

Es connecta amb els següents descriptors
del Perfil de Sortida:
CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CC3,
CCEC2.

5. Realitzar produccions artístiques
individuals o col·lectives amb creativitat i
imaginació, seleccionant i aplicant eines,
tècniques i suports en funció de la
intencionalitat, per expressar la visió del
món, les emocions i els sentiments propis,
així com per millorar la capacitat de
comunicació i desenvolupar la reflexió
critica i l’autoconfiança.

Es connecta amb els següents descriptors
del Perfil de Sortida:
CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4,
CC3, CCEC3, CCEC4.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

3.2 Argumentar el gaudi produït per la
recepció de l’art en totes les seves formes
i vessants, compartint amb respecte
impressions i emocions i expressant
l’opinió personal de manera oberta.

4.2 Analitzar de forma guiada les
especificitats dels llenguatges de diferents
produccions culturals i artístiques,
establint connexions entre elles i
incorporant-les creativament en les
produccions pròpies.

5.1 Expressar idees i sentiments en
diferents produccions plàstiques, visuals i
audiovisuals, a través de l’experimentació
amb diferents eines, tècniques i suports,
desenvolupant la capacitat de
comunicació i la reflexió crítica.



Sabers bàsics:

A. Patrimoni artístic i cultural.
● Els gèneres artístics
● Manifestacions culturals i artístiques més importants incloses les contemporànies i les pertanyents al patrimoni local: els

seus aspectes formals i la seva relació amb el context històric.

● Les formes geomètriques en l’art i en el entorn. Patrimoni arquitectònic.
B. Elements formals de la imatge i del llenguatge.

● L’expressió gràfica.
● El llenguatge visual com a forma de la comunicació.
● Elements bàsics del llenguatge visual: el punt, la línia i el pla. Possibilitats expressives i comunicatives.
● Elements visuals, conceptes i possibilitats expressives: forma, color i textura.
● La percepció visual. Introducció als principis perceptius, elements i factors.
● La composició. Conceptes d’equilibri, proporció i ritme aplicats a l’organització de formes en el pla i en l’espai.

C. Expressió artística, gràfica i plàstica: tècniques i procediments.
● El procés creatiu a través d’operacions plàstiques: reproduir, aïllar, transformar i associar.
● Factors i etapes del procés creatiu: elecció de materials i tècniques, realització d’esbossos.
● Introducció a la geometria plana i traçats geomètrics bàsics.
● Tècniques bàsiques d’expressió gràfica i plàstica en dues dimensions. Tècniques seques i humides. El seu ús en l’art i les seves característiques

expressives.
● Tècniques bàsiques d’expressió gràfica i plàstica en tres dimensions. El seu ús en l’art i les seves característiques expressives.

D. Imatge i comunicació visual i audiovisual.
● El llenguatge i la comunicació visual i audiovisual. Finalitats: informativa, comunicativa, expressiva i estètica. Contextos i funcions.
● Imatges visuals i audiovisuals: lectura i anàlisi.
● Imatge fixa i en moviment, origen i evolució. Introducció a les diferents característiques del còmic, la fotografia, el cinema, l’animació i els formats

digitals.
● Tècniques bàsiques per a la realització de produccions audiovisuals senzilles, de manera individual o en grup. Experimentació en entorns virtuals

d’aprenentatge.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

- Assemblea de presentació individual.



- TASCA 1: EL TRAÇ. Exercicis per escalfar amb el llapis de grafit.

- TASCA 2.-MESURAR I ENCAIXAR LES FORMES

- TASCA 3: LA SUPERPOSICIÓ

- TASCA 4: -Fes EL CLAROBSCUR  en 1 dibuix de la que has fet anteriorment.

- EXAMEN - ENCAIXAT I PROPORCIÓ

Instruccions i materials:

-

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

TASCA 1

TASCA 2:
TASCA 3:

- Sessió n 7: Fitxa/recull del treball + Formulari d'autoavaluació.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

● Formulari del procés d'aprenentatge
● Fitxa/recull del treball realitzat: clasificación de les tècniques, suports i eines (tradicionales i audiovisuals) i análisi del

resultats en función d'aquestes.
● Rúbrica del professor pactada amb els alumnes.



Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

L’avaluació serà formativa, i es contemplarà l’autoavaluació i la coavaluació a través de guies de verificació. S’avaluarà el
procés de feina i els productes finals, així com l’assoliment dels sabers i de les competències específiques.

L’avaluació d’aquestes tasques i proves estarà repartida entre el docent i l’alumne. Un 50% de la nota correspondrà al docent, un
40% serà definida per coavaluació i un 10% per autoavaluació. Aquest procés d’avaluació participativa seguirà unes pautes
marcades i verificades pel docent.


