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Tens la llista de la compra?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar:
7. Experimentar amb les tècniques pròpies del dibuix, identificant les eines, mitjans i suports
necessaris i analitzant el seu possible impacte ambiental, per a integrar-les de manera creativa i
responsable en la realització de produccions gràfiques.

es connecta amb els següents descriptors: STEM1,
CD2, CPSAA5, CC1, CC4, CE1, CCEC4.1, CCEC4.2

Criteri avaluació:

7.1 Proposar diferents solucions gràfiques a una mateixa proposta visual, utilitzant diferents
nivells de iconicitat, identificant les eines, mitjans i suports necessaris i justificant raonada i
respectuosament l'elecció realitzada.
7.2 Seleccionar i utilitzar amb destresa les eines, mitjans i suports més adequats a la intenció
creativa, emprant els valors expressius de tècniques com el clarobscur i el color en una
interpretació gràfica personal de la realitat.

Sabers bàsics:

B. L'expressió gràfica i els seus recursos elementals
- Terminologia i materials del dibuix.
- El punt i les seves possibilitats plàstiques i expressives.
- La línia: traç i grafisme. Les trames.
- La forma: tipologia, aplicacions i combinacions.
- Nivells d’iconicitat de la imatge.
- L’esbós. Introducció a l’encaix.
- Tècniques gràfiques i plàstiques, seques i humides.
- Materials grafico-plàstics. Seguretat, toxicitat, impacte mediambiental i sostenibilitat.

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

Dinàmiques de presa de consciència:

Visualització del videoclip La Lista De La Compra. La cançó comença dient “En el mismo folio
la lista de la compra y una canción…” I si al mateix foli tenim la llista de la compra i un dibuix? I
si feim la nostra llista de la compra dels materials propis de dibuix artístic? Presentació i
consens de la rúbrica de valoració de les tasques de les activitats i de les indicacions de qualitat
de les produccions.



Instruccions i materials:

1. 1.Presentació visual teoria materials
2. 2.Apunts materials de dibuix artístic
3. 3.Lloc/espai de presentació de les propostes
4. 4.Lloc/espai expositiu
5. 5.Aula de dibuix (taules taller, cavallets, piques d’aigua, …)
6. 6.Aula d’informàtica / programari de dibuix i pintura digital
7. 7.Material propi de l’alumnat segons la proposta
8. Instruments i medis: materials de dibuix. Tècniques seques: Llapis de grafit, retoladors,

boligraf i llapis de colors.

Quadern i estris de dibuix (tècniques seques) + kIT material de l’alumne format per:
● 3 PAPEL ARROZ JAPONES SUMI-E 50 X 65 CM 80 GR

● 1 CARPETA BRUT A-3

● LAPIZ FABER-CASTELL 3B, 5B i 7 B

● 1 PLUMA PARA CALIGRAFÍA CON 4 PLUMILLAS

● 1 BLOC ESBOZO GUARRO 90G ESPIRAL A3

● 1 SAKURA ROTULADOR KOI COLORING BRUSH PEN SET 6 COLORES

● 20 CANSON BLOC XL MARKER - ROTULADOR 70 GRS. A-3

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

1.Presentació visual teoria dels materials.
2.Apunts materials de dibuix artístic. Per penjar a la plataforma digital i que l’alumnat ho pugui
consultar

El repte: realització d’una llista de la compra de materials de dibuix artístic de manera
creativa

● Format i materials lliures (des d’un dibuix a un videoclip si les condicions de l’aula
(d'informàtica) ho permeten

● Presentació de la idea, proposta als companys
● Creació d’equips de treball i/o individuals segons les propostes acceptades/triades
● Realització de “la llista”
● Presentació al grup classe del treball final, explicant el repte, les dificultats trobades, …
● Presentació al centre, a xarxes socials, exposició,... dels treballs al públic en general
● Feedback de les respostes del públic al treball
● Possibilitats de realitzar canvis després de les respostes dels companys i públic

TASCA 1.- LA LLISTA DE LA COMPRA
TASCA2.- EL TRAÇ. Exercicis per escalfar amb el llapis de grafit.

https://docs.google.com/document/d/1yjOFTrv_Ebbyuq53aES8dHM2o_StcS7BvegGUzvBezw/edit


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

Al llarg de la realització de les tasques el professorat Les propostes dels alumnes són
retornades als grups cooperatius o, si és el cas, individualment amb les indicacions de millora
en base a la rúbrica de valoració que ha estat inicialment consensuada amb ells.
El professor valida en tot moment les tasques i els procediments. Les propostes son retornades
als alumnes amb les propostes de millora en base a la rúbrica corresponent i als criteris
d’avaluació, coavaluació i autoavaluació establerts.

Claus per implicar els alumnes en el procés d’avaluació:
1 Compartir amb els alumnes els objectius d’aprenentatge i saber quins són els seus
coneixements previs. Així, podran enfocar el seu aprenentatge.
2 Compartir quins són els criteris de qualitat, aquells aspectes o passos que han de seguir per
fer correctament una activitat. Per a això, podem fer servir instruments d’avaluació que els
ajudin a registrar aquests criteris i fer així un seguiment visual de com van. És
recomanable dissenyar aquests instruments juntament amb els alumnes, provar-los per
assegurar-nos que són útils i millorar-los si és necessari.
3 Oferir moments perquè els alumnes utilitzin els instruments que hem dissenyat amb ells i
puguin valorar així el seu propi aprenentatge, tant respecte als sabers com al procés. Després,
el millor és oferir oportunitats perquè puguin millorar, aplicar de nou els aprenentatges i afermar
aquests coneixements.

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

L’avaluació serà formativa, i es contemplarà l’autoavaluació i la coavaluació a través de
rúbriques. 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.


