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ETAPA ESO 

CURS 2021-2021 

ÀREA/MATÈRIA Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 

GRUP/GRUPS S1A/B (grups 1/2) 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Itziar ibarrechevea 

DATA ELABORACIÓ: 13 de setembre de 2021 

 

1. OBJECTIUS 
L’ensenyament de l’Educació plàstica i visual en aquesta etapa tindrà coma finalitat el 
desenvolupament de les següents capacitats: 

1.- Observar, percebre, comprendre i interpretar de manera crítica les imatges de l’entorn 
natural i cultural, sent sensible a les seves qualitats plàstiques estètiques i funcionals. 

2.- Apreciar els valors culturals i estètics, identificant, interpretant i valorant els seus 
continguts; entendre’ls com a part de la diversitat cultural, contribuint al seu respecte, 
conservació i millora. 

3.- Comprendre les relacions del llenguatge plàstic i visual amb d’altres llenguatges i escollir la 
fórmula expressiva mes adient en funció de les necessitats de comunicació. 

4.- Expressar amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic i visual i saber 
relacionar-les amb altres àmbits de coneixement. 

5.- Utilitzar el llenguatge plàstic per representar emocions i sentiments, vivències, i idees, 
contribuint la comunicació, reflexió crítica i respecte entre les persones. 

6.- Utilitzar les diverses tècniques plàstiques i visuals i les Tecnologies de la Informació i la 
comunicació per aplicar-les en les pròpies creacions. 

7.- Representar cossos i espais simples mitjançant l’ús de la perspectiva, les proporcions i la 
representació de les qualitats de les superfícies i el detall de manera que siguin vàlids per a la 
comunicació. 

8.- Planificar i reflexionar, de manera individual i cooperativament, sobre el procés de 
realització d’un objecte prenent com a base uns objectius prefixats i revisar i valorar, al final 
de cada fase, el estat de la seva consecució. 

9.- Relacionar-se amb altres persones participant en activitats de grup amb flexibilitat i 
responsabilitat, afavorint el diàleg, la col•laboració i la comunicació. 
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2.DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
  

1ª AVALUACIÓ 

UNITAT 1: ELEMENTS DEL LLENGUATGE VISUAL I 
Continguts: 

El punt. La línea. El plànol. 
La composició. Elements de relació: direcció, equilibri i posició. 
Equilibri, proporcions i ritme. Percepció visual. 
Observació de llum. Llum i ombra. Valors tonals.  
Observació de les formes. Figura/ fons. 
Retentiva visual de formes i imatges. 

 
 
UNITAT 2: ELEMENTS DEL LLENGUATGE VISUAL II 
Continguts: 

Textures. Naturals, artificials, visuals.  
Tècniques seques, humides i mixtes.  
Tècniques gràfico-plàstiques. 

 
 
2ª AVALUACIÓ 

      UNITAT 3: EL COLOR 
       
      Continguts: 
           El color i la llum. 
           Classes de colors. Colors primaris i secundaris. Colors complementaris.  
           Cercle cromàtic. Gammes de colors. Psicologia del color.  
           Les qualitats del color ( to, saturació i lluminositat). El cralobscur. 
           El color com a medi d’expressió. Art i pintura. 
 
 

  UNITAT: 4 REPRESENTACIÓ AMB IMATGES 
   
  Continguts: 

La iconocitat. Imatge representativa. Imatge simbòlica. La imatge objectiva i subjectiva. 
Les funcions de les imatges. 
Formes de representacions: conceptual, figurativa i/o abstracta. 

 
 
3ª AVALUACIÓ 

UNITAT 5: IMATGE I COMUNICACIÓ VISUAL 
Continguts: 

Percepció de la imatge. Lleis de la Gestalt. 
Publicitat i disseny. L’art fotogràfic. 
Noves tecnologies. 

 
UNITAT: 6 GEOMETRIA 
Continguts: 

Arc. Cercle. Circumferència. Triangles. Angles. 
Quadrilàters. Paral·lelograms. Polígons regulars. 
Bisectriu. Mediatriu 
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3.CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Bloc 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA                                                               
 
1. Identificar els elements configuradors de la imatge. 
2. Experimentar amb les variacions formals del punt, el plànol i la línia. 
3. Expressar emocions utilitzant diferents elements configuratius i recursos  gràfics:  línia,  
punts,  colors,  textures,  clarobscurs). 
4. Identificar i aplicar els conceptes d'equilibri, proporció i ritme en Composicions bàsiques. 
5. Experimentar amb els colors primaris i secundaris. 
6. Identificar i diferenciar les propietats del color llum i el color pigment.  
7. Diferenciar les textures naturals, artificials, tàctils i visuals i valorar la seva capacitat 
expressiva. 
8. Conèixer i aplicar els mètodes creatius gràfic- plàstics aplicats 
a processos d'arts plàstiques i disseny. . 
9. Crear composicions gràfico-plàstiques personals i col·lectives. 
10.  Dibuixar  amb  diferents  nivells  d’iconicitat  de  la  imatge. 
11. Conèixer i aplicar les possibilitats expressives de les tècniques 
gràfico-plàstiques seques, humides i mixtes. La tempera, els llapis 
de grafit i de color. El collage. 
 
Bloc 2. LLENGUATGE AUDIOVISUAL 
 
1. Identificar els elements i factors que intervenen en el procés de percepció d'imatges. 2. 
Reconèixer les lleis visuals de la Gestalt que possibiliten les il·lusions òptiques i aplicar 
aquestes lleis en l'elaboració d'obres pròpies. 
3. Reconèixer els diferents graus d’iconicitat en imatges presents en l'entorn comunicatiu. 
4. Analitzar i realitzar fotografies, comprenent i aplicant els fonaments de la mateixa. 
5. Diferenciar i analitzar els diferents elements que intervenen en un acte de comunicació. 
6. Reconèixer les diferents funcions de la comunicació. 
7. Identificar i emprar recursos visuals, com les figures retòriques en el llenguatge publicitari. 
8. Comprendre els fonaments del llenguatge multimèdia, valorar les aportacions de les 
tecnologies digitals i ser capaç d'elaborar documents mitjançant el mateix. 
 
Bloc 3. DIBUIX TÈCNIC 
 
1. Comprendre i emprar els conceptes espacials del punt, la línia i el plànol. 
2. Analitzar com es pot definir una recta amb dos punts i un plànol amb tres punts no alineats 
o amb dues rectes assecants. 
3. Construir diferents tipus de rectes, utilitzant l'esquadra i el cartabó, havent repassat 
prèviament aquests conceptes. 
4. Conèixer amb fluïdesa els conceptes de circumferència, cercle i arc. 
5. Utilitzar el compàs, realitzant exercicis variats per familiaritzar- se amb aquesta eina. 
6. Comprendre el concepte d'angle i bisectriu i la classificació d'angles aguts, rectes i obtusos. 
7. Estudiar la summa i resta d'angles i comprendre la forma de mesurar-los. 
8. Estudiar el concepte de bisectriu i el seu procés de construcció. 
9. Diferenciar clarament entre recta i segment, prenent mesurades de segments amb la regla 
o utilitzant el compàs. 
10. Traçar la mediatriu d'un segment utilitzant compàs i regle. També utilitzant regla, esquadra 
i cartabó. 
11. Estudiar les aplicacions del teorema de Thales. 
12. Conèixer llocs geomètrics i definir-los. 
13. Comprendre la classificació dels triangles en funció dels seus costats i dels seus angles. 
14. Construir triangles coneixent tres de les seves dades (costats o angles). 
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15. Analitzar les propietats dels punts i rectes característics d'un triangle. 
16. Conèixer les propietats geomètriques i matemàtiques dels triangles rectangles, aplicant-
les amb propietat a la construcció dels mateixos. 
17. Conèixer els diferents tipus de quadrilàters. 18. Executar les construccions més habituals 
de paral·lelograms.  
19. Classificar els polígons en funció dels seus costats, reconeixent els regulars i els 
irregulars. 
20. Estudiar la construcció dels polígons regulars inscrits en la circumferència. 
21. Estudiar la construcció de polígons regulars coneixent el costat. 
 

4.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
 
Dins d’aquesta matèria podem diferenciar entre coneixements i actituds. En l’apartat de 
coneixements, els procediments són els continguts d'ensenyament més abundants; els 
treballarem de manera sistemàtica conjuntament amb els conceptes, fets i sistemes 
conceptuals que siguin objecte d’aprenentatge, realitzant gran quantitat activitats 
encaminades a assolir-los. Per cada avaluació els aspectes més conceptuals de la matèria 
com analitzar, comparar, codificar, reconèixer, els utilitzarem es treballaran de manera 
paral·lela amb els procediments. La nota de coneixements és la suma de les notes de tots els 
treballs procedimentals lliurats en el període d’avaluació, dividit pel nombre dels mateixos. A 
cada avaluació no li correspon el mateix número de treballs procedimentals, ja que aquest 
augment o disminució va en funció de la dificultat, així com dels propis continguts de les 
unitats. 

El llenguatge gràfic de vegades s’ha identificat més com una habilitat manual que com un 
procés intel·lectual. Cal dir que aquest procés intel·lectual encara que sigui a nivell intuïtiu, és 
imprescindible. 

Amb l’evolució i maduració de l’alumne els conceptes es van explicitant de manera raonada. 
Així, doncs, els procediments estan al servei dels continguts conceptuals que prèviament 
haurem seleccionat i prioritzat. 

En referència a les actituds, es valoraran els següents ítems d’una manera global al final i en 
relació a cadascuna de les activitats procedimentals, realitzant una suma total i dividint-la pel 
número d’activitats realitzades: 

1.Materials i eines adient pel desenvolupament de les activitats a classe/ Portar aquest 
material i fer-ne un us correcte.  
2.Comportament i actitud a classe/ Actitud correcte en tant a respecte per la matèria i amb els 
iguals. Saber estar a a l’aula.  
3.Presentació de la llibreta / bloc o fulls de dibuix o projecte dintre del període establert. 
4.Treball i bon rendiment a classe/ Aprofitament del temps a l’aula.  
5.Evolució de l’aprenentatge./ Progrés visible en el seu treball per avaluació. 
6.Participació i col·laboració individual i/o grupal/. Ambient de treball i col·laborador. 
Entusiasme i ganes de participació en les activitats.  
7.Esperit de millorar i esperit autocrític./ Madurar en l’aspecte crític per a uns millors resultats 
de manera constructiva. 
 
Cada ítem té un valor de 2 punts ( 0: mai, 1: poc i 2: sempre) sumant 10 punts totals. 
D’aquests set ítems, és valoraran cinc per cadascuna de les activitats a presentar per 
l’alumnat. Es sumaran i dividiran pel número de total d’activitat, per tal d’obtenir el valor final 
de l’actitud en cada avaluació. 
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 Coneixements Actituds 

Primer 70 % 30% 

 

-En el apartat d’actituds 30% es valorarà per igual tots els ítems enunciats anteriorment. 

-Pel que fa als coneixements 70% , aquests queden dividits en dos: els procediments 50% 
(principalment el bloc de dibuix: treballs de color, dibuix, composició,... treballs de volum, 
treballs tecnològics, i possibilitat a realitzar una prova...) i els conceptes 20% (descripció i 
teorització d’algun treball procedimental realitzat, reflexió i crítica personal de l’obra propia o 
no, documentació, esbossos previs,...) 

-En referència a la nota numèrica de cadascuna de les avaluacions, es faran aproximacions 
de la nota obtinguda dels aspectes teòrics i procedimentals així com els actitudinals. La nota 
final corresponent a cada avaluació, també s’arrodonirà a criteri del professor respecte a 
l’esforç i a l’evolució de l’aprenentatge,... per tal que l’alumne obtingui una nota entera. Per 
cada avaluació passada es tindran en compte aquests criteris. 

-En la darrera avaluació, i de forma excepcional, si un alumne/a amb dificultats envers la 
matèria manifesta un progressió així com un interès creixent per la mateixa, tindrà l’oportunitat 
de presentar-se a la recuperació de la darrera avaluació o bé lliurar treballs extres, per tal de 
millorar la seva nota i aprovar la mitjana numèrica final. 

Mínims exigibles : 

• Utilitzar un llenguatge plàstic per comunicar-se mitjançant la imatge. 
• Conèixer diverses tècniques bidimensionals i tridimensionals com a mitjans 

d’expressió. 
• Utilitzar un llenguatge propi i personal en aquest camp. 
• Dinamitzar les aptituds creatives amb imaginació i enginy, tant individual com 

col·lectiva. 
• Fer ús de tot aquest potencial de coneixements en qualsevol matèria, donada la 

creixent utilització de la imatge en tots els camps. 

Totes aquestes accions comporten unes actituds en l’alumne. El grau d’interès per la matèria, 
l’hàbit d’organitzar-se les tasques, l’ordre envers els materials, el sentit de col·laboració, el 
respecte pel treball dels companys i moltes altres actituds afavoreixen l’aprenentatge de la 
matèria, i encara més important, el creixement integral d’alumne. 

En aquesta matèria, els procediments són els continguts d’ensenyament més abundants. Els 
treballarem de manera sistemàtica conjuntament amb els conceptes, fets i sistemes 
conceptuals que siguin objecte d'aprenentatge, realitzant moltes activitats encaminades a 
assolir-lo. La realització de treballs complexes i/o composicions amb diverses finalitats, integra 
de manera quasi immediata els conceptes. 

Els temes formatius de caràcter interdisciplinar que proposa el currículum poden ser tractats 
des de la nostra matèria en múltiples ocasions. Tant en el treball de cada dia a l’hora 
d’organitzar les tasques i en el tractament idoni dels materials, com en el moment d’escollir 
tema de fons per a realitzar un treball plàstic concret. 

Els continguts de la matèria tenen caràcter transversal i és important tractar-los a la vegada 
des de les diferents matèries amb una visió global i coherent que aconseguirà una incidència 
més efectiva en l’alumne. Es fa de vital importància afegir que l’objectiu en el procés 
d’avaluació es regeix per l’adquisició de les diferents competències bàsiques. 
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5.ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
 
Recuperació d’avaluacions pendents 
 
L’alumne que tingui una de les avaluacions suspeses, haurà de realitzar activitats pràctiques 
referents a les unitats de continguts realitzades al llarg de l’avaluació, així com la possibilitat 
de realitzar un treball de caire teòric, en relació a les unitats esmentades amb anterioritat i de 
caràcter monogràfic en suport digital i/o imprès. En el cas de que l’alumne no hagi presentat 
cap de les activitats avaluables, haurà de presentar-les en la seva totalitat. 

La nota de recuperació corresponent a un  període d’avaluació (coneixements70% i actituds 
30%) s’obtindrà de les activitats avaluables lliurades i les actituds obtingudes en l’avaluació  
corresponent, a excepció d’un alumne amb absentisme continuat, justificat per malaltia 
prolongada de caràcter greu. 

La nota dels procediments 70% obtinguda en la recuperació, serà la suma de les notes de les 
activitats, dividides per la quantitat de treballs.  

La nota final de recuperació s’arrodonirà a criteri del professor, tenint en compte els decimals. 
Aquesta nota entera obtinguda en la recuperació, farà mitjana per l’obtenció de la nota 
ordinària al més de juny. 

Si la 3ª avaluació queda suspesa, però la mitjana de la matèria està aprovada, cal que 
l’alumne es presenti a la recuperació. 

Convocatòria extraordinària 
 
La matèria pot quedar pendent a final de juny si s’obté una qualificació inferior a cinc punts, 
resultat de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions; aquesta queda pendent en la seva 
totalitat a la convocatòria extraordinària.  

La nota obtinguda en aquesta convocatòria mai podrà ser superior a cinc. Per a la prova 
extraordinària se’ls donarà el Registre R050-E01. Aquesta, haurà de ser lliurada en el període 
establert en el calendari. 

Per la prova extraordinària cada alumne haurà de realitzar tres o més treballs pràctics 
representatius de cadascunes de les avaluacions corresponents i/o un treball en Power Point 
(en el seu defecte treball escrit) en format digital i/o una còpia impresa, sobre un moviment 
artístic, autor o tema treballat al llarg del curs. El professor donarà les pautes per a la correcta 
realització d’aquesta presentació. L’objectiu de l’activitat és la investigació en el procés creatiu 
d’una obra.  

Matèries pendents de cursos anteriors 
 
A l’inici de curs se’ls donarà a tots aquells alumnes que tinguin suspesa l’assignatura del curs 
anterior el Registre R046-E01, programa recuperació matèries pendents, amb el tipus de 
treball a realitzar i les dates dels dos parcials per lliurar dels mateixos. En un dels parcials es 
lliurarà el treball caire teòric i amb l’altre el pràctic. 

Les tasques a realitzar seran molt similars a les realitzades durant el curs que ha quedat 
pendent; per una banda un treball teòric d’investigació i per altre dos treballs pràctics que 
aglutinin diversos continguts representatius del curs. Totes les tasques hauran de lliurar-se en 
una carpeta o similar en el dia i hora assenyalat en el respectiu full. L’exigència d’una bona 
presentació dels treballs serà fonamental per a aprovar la matèria, la finalitat és evitar la 
desídia. 


