
CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

ÀREA:  ÀMBIT ARTÍSTIC 

MATÈRIA: EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA NIVELL: 4rt ESO 

  OBJECTIUS (Al llarg del curs aprendràs): 

1. Emprar diverses tècniques i recursos plàstics per representar de forma 
creativa la realitat, les idees, les emocions, els sentiments i les vivències, 
mostrant les adequades competències comunicatives i expressives. 

2. Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, 
visual i audiovisual, i emprar de forma flexible altres recursos,tècniques i 
mitjans, provinents d'altres àmbits de coneixement. 

3. Identificació de recursos del llenguatge audiovisual utilitzats en els mitjans 
de comunicació (premsa, publicitat, televisió, internet). 

4. Interpretar obres artístiques, reinterpretar-les i crear-ne de noves. 

5. Representació personal d’idees d’acord amb uns objectius, utilitzant el 
llenguatge plàstic, visual i audiovisual. Ús dels recursos TIC i TAC, 
manifestant iniciativa, creativitat i imaginació. 

6. Identificació d’estratègies del llenguatge visual, plàstic i audiovisual en 
l’àmbit de la premsa, la publicitat i la televisió. 

7. Ús d’instruments i tècniques diverses per dibuixar, mesurar i calcular. 
Nocions bàsiques de geometria plana i descriptiva. 

AVALUACIÓ INICIAL (Què saps en relació als objectius plantejats): 

Es parteix de zero, no es fa avaluació inicial. 

AVALUACIÓ FORMATIVA (Què avaluarem): 

Exercicis fets a classe i controls teoricopràctics. 
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AVALUACIÓ FINAL (Què tindrem en compte per posar-te la nota final i 
quin percentatge representa): 

Presentació de tots els treballs. 

• Continguts: 35%. Es resta un 10% de la nota per faltes d’ortografia. 

• Procediments: 35% 

• Actitud, valors i normes: 30% 

QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS I PROCÉS DE RECUPERACIÓ: 

Cada trimestre es lliurarà un dossier específic de recuperació. 

Si l'alumne suspèn dos trimestres o més, haurà de recuperar tot el curs. 

La recuperació de final de curs consistirà en superar les proves de 
suficiència. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CRITERIS EXAMEN DE MILLORA: 

Hi haurà un control específic per poder millorar la nota final. 

Per calcular la millora, es sumarà la nota de final de curs amb la del control 
de millora i es farà la mitjana. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNEX: CRITERIS D’AVALUACIÓ (COVID) 

 En cas de confinament, la metodologia passarà a ser telemàtica i es durà a 
terme a través de la plataforma Classroom (Google Suite), amb incorporació 
de sessions puntuals telemàtiques per Meet (Google Suite) . 
  
L’assoliment de cada trimestre tindrà en compte les mateixes competències 
bàsiques, objectius, continguts, percentatges en els criteris d’avaluació i 
procés de recuperació de la matèria. Tanmateix, es preveu la possible 
substitució dels controls per un treball teoricopràctic que incorpori exercicis 
de recerca i englobi els diferents continguts específics a avaluar. 
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Els continguts i les tasques programades es penjaran a Classroom 
setmanalment, especificant clarament totes les característiques de cada 
treball. Cada tasca incorporarà la seva data de lliurament. És important 
prendre consciència de respectar les dates de lliurament dels treballs. Cada 
lliurament fora de termini restarà 1 punt en la nota d’aquella mateixa tasca. 
  
El percentatge d’avaluació corresponent a actitud, valors i normes 
correspondrà a l’assistència a les classes virtuals amb correcció i respecte 
envers els companys i la professora, amb videocàmera activa i intervencions 
moderades per la docent. Imprescindible silenciar la càmera durant les 
intervencions de la professora i dels companys i demanar torn de paraula pel 
xat. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTITUD, VALORS I NORMES: 

● Interès i responsabilitat per la feina 
● Participació a classe 
● Educació i correcció a l’aula 
● Respecte envers companys i professorat 
● Conservació del material d’aula i propi 
● Correcta presentació i puntualitat en l’entrega de deures i treballs. 
● Assistència i puntualitat 

 

 
 

 
 
 
 

 


