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1. OBJECTIUS 

 
1. Experimentar i indagar en les possibilitats expressives de la imatge i apreciar que l’art és una manera 

de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions. 

 

2. Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix l’experiència artística, la cultura 

audiovisual, els materials, els mitjans audiovisuals, les TIC, mitjançant els llenguatges artístics i la 

realització de projectes expressius i de comunicació. 

3. Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan fetes per homes i dones i per a la 

gent, i representen les seves experiències. 

 

4. Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una manera de comunicar-se i 

d’expressar els sentiments, les descobertes, les capacitats i peculiaritats de cadascú. Apreciar que les 

experiències culturals pròpies i les dels companys i companyes esdevenen un espai de diàleg i 

enriquiment. 

 

5. Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees, valoracions i incorporar en el 

procés creatiu propi i dels altres aspectes de la pròpia experiència o inquietud. 

 

6. Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot participant conjuntament en la 

planificació de les activitats i de la producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una 

relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes 

idees, valoracions i projectes 

 

7. Mostrar curiositat per com les artistes i els artistes indaguen en el coneixement, l’experiència i la 

imaginació per les arts plàstiques i arts audiovisuals. Conèixer algunes de les institucions i 

professions dels àmbits artístics i culturals i interessar-se per les característiques del seu treball. 

 

8. Compartir i reconstruir històries i pensaments que ens desvetllen les manifestacions artístiques i 

culturals i descobrir que poden influir en la nostra manera de pensar i en els nostres propòsits. 
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9. Gaudir de l’aproximació a les manifestacions artístiques i desenvolupar una posició crítica i un 

posicionament pluralista en l’aproximació als artistes, als autors i a les manifestacions artístiques i 

culturals. 

 

10. Conèixer els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació en què intervé la 

imatge i utilitzar-les com a recurs per a l’observació, la recerca d’informació i per a l’elaboració amb 

altres mitjans i materials. 

 

11. Conèixer les intervencions artístiques i urbanes, els museus, els teatres, els edificis arquitectònics i 

culturals del barri, del poble o de la ciutat. Adonar-se de les seves funcions socials vinculades a la 

vida del barri, del poble o de la ciutat i a la noció de patrimoni. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Primera avaluació: 11 sessions 

Unitat didàctica 1: Tallers de dibuix, collage i pintura 11 sessions 

 
Segona avaluació: 10 sessions 

Unitat didàctica 2: Tallers d’informàtica, estampació i volum 10 sessions 

 
Tercera avaluació: 9 sessions 

Unitat didàctica 3: Taller de modelatge 9 sessions 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Buscar, seleccionar i organitzar informacions sobre manifestacions artístiques del patrimoni cultural 

propi i d’altres cultures, d’esdeveniments, creadors i professionals relacionats amb les arts 

plàstiques. 

 

2. Formular opinions respecte de les manifestacions artístiques a les quals s’accedeix demostrant el 

coneixement que se’n té i una inclinació personal per a satisfer el gaudi i omplir el temps d’oci. 

 

3. Realitzar representacions plàstiques de forma cooperativa que impliquin organització especial, ús de 

materials diversos i aplicació de diferents tècniques. 

 

4. Comprovar les possibilitats de materials, textures, formes i colors aplicats sobre diferents suports. 

 

5. Representar de forma personal idees, accions i situacions valent-se dels recursos que el llenguatge 

plàstic i visual proporciona. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Instruments d’avaluació 
 
Els instruments que s’utilitzaran per avaluar els alumnes són:  

-Observació directa 

-Creacions dels alumnes 

-Rúbriques  

 

 

Criteris de qualificació 
 

La nota final de l’àrea d’Educació Artística (plàstica) es reparteix de la següent manera: 

 

Continguts Procediments Actitud 

20% 50% 30% 

 
 
Criteris de correcció i puntuació 
 
Puntuarem les creacions del alumnes seguint aquests criteris segons l’execució realitzada: 

Per  sota del 50%           Insuficient 

50%                                Suficient  

60%                                Bé  

70% i 80%                      Notable  

90% i 100%                    Excel·lent  

 

S’utilitza una rúbrica per valorar els diferents criteris de qualificació, segons els percentatges indicats, i 

tenint en compte els criteris de correcció i puntuació.  

 

Per valorar l’actitud es tindran en compte de manera general els següents aspectes:  

  

 Rendiment: esforç i constància  

 Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en grup) i interès per 

aprendre. 

 Responsabilitat envers el treball:  

 

 Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i en el termini establert. 

 Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data indicada. 

 

Tenint en compte l’especificitat de l’àrea també es tindran en compte els ítems següents: 

 Ordre i neteja dels espais i el material. 

 Bon ús del material de l’aula. 

 Col·laboració per recollir dins del temps establert. 

 

En l’avaluació de l’actitud cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres alumnes. 

 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
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Es realitza una avaluació contínua. En el cas que un infant no aprovés l’assignatura en una avaluació, se 

segueix valorant el seu treball durant les sessions de l’avaluació següent. Per tant, si aprova l’avaluació 

següent, recupera l’anterior i la qualificació seria sempre de SUFICIENT.  

  
 


