
ÀMBIT: Artístic                                      NIVELL:  2n d’ESO

MATÈRIA:  Visual i Plàstica                  ÀREA: Expressió

Objectius competencials
• Conèixer i identificar determinats elements dels llenguatges artístics dels objectes i/o els

aspectes de la realitat (variacions cromàtiques, textures...)
• Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques

gràfiques  i  plàstiques  i  aconseguint  resultats  concrets  en  funció  d’uns  objectius  i
intencions determinats.

• Reflexionar  i  argumentar  objectivament  les  activitats  i  els  processos  artístics
desenvolupats.

• Elaborar  i  participar  activament  en  projectes  de  creació  cooperatius,  bidimensionals,
tridimensionals i multimedia.

• Realitzar activitats artístiques i demostrar creativitat i imaginació.
• Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de representació.
• Seleccionar els materials més adequats per crear produccions artístiques d’acord amb

uns objectius prefixats.
• Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i el context en què

s’ha produït. 

Competències Bàsiques
Les qualificacions finals  del  curs faran referència  al  grau d’assoliment  de les  competències
següents:
- Dels àmbits artístics:

Dimensió Percepció i Escolta:
• Competència 1: Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, musical i 

corporal per analitzar les produccions artístiques.
• Competència 2: Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i 

visual de l’entorn natural i cultural

Dimensió expressió, interpretació i creació:
• Competència 4: Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, 

estàtiques i en moviment. 
• Competència 5: Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i 

tècniques pròpies de cada àmbit.
• Competència 6: Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels 

llenguatges artístics.
• Competència 7: Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant 

personals com col·lectius.



Dimensió societat i cultura:
• Competència 8: Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els 
seus contextos i funcions.
• Competència 9: Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font 
d’enriquiment personal i social.
• Competència 10: Fer ús del coneixement artístic com a mitjà de cohesió i d’acció 
prosocial.

De l’àmbit digital:

Dimensió instruments i aplicacions:
• Competència 3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de documents digitals.

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració:
 •   Competència 7: Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals 
per compartir informació .
• Competència 8: Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu.

De l’àmbit personal i social:

Dimensió Autoconeixement:
 •   Competència 1: Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement 
personal. 

Dimensió Aprendre a aprendre:
 •   Competència 2: Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 
aprenentatge.
• Competència 3: Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de 
l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Dimensió Participació:
 •   Competència 4: Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 

Continguts clau
Els continguts clau, directament vinculats a les competències esmentades són els següents:

• CC1: Percepció visual i audiovisual
• CC2: Fonaments del llenguatge visual, plàstic i audiovisual
• CC3: Elements bàsics de les produccions artístiques.
• CC4: Llenguatges artístics: procediments, ús i interrelació.
• CC5: Forma: tipologia i característiques.
• CC6: Interpretació de les formes i lectura d’imatges.
• CC7: Expressió i comunicació.
• CC8: Bidimensionalitat, tridimensionalitat i temporalitat.
• CC9: Instruments i tècniques. Analògiques i digitals per a la representació i comunicació 

visual i audiovisual.



• CC10: Art i societat.
• CC11: Art i compromís.
• CC12: Interrelació de les arts.
• CC13: Procediments d’anàlisi de produccions artístiques.

Criteris d’avaluació
• Valorar la imatge com a mitjà d’expressió.
• Reconèixer  la  finalitat  informativa,  comunicativa,  expressiva  i  estètica  del  llenguatge

visual.
• Experimentar i explorar elements que estructuren formes i imatges.
• Reconèixer diferents recursos per canviar l´aparença de les coses.
• Distingir els tipus de formes poligonals en la representació de la realitat. 
• Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques

gràfiques  i  plàstiques  i  aconseguint  resultats  concrets  en  funció  d’uns  objectius  i
intencions determinats.

• Crear composicions artístiques bidimensionals, tridimensionals i multimèdia, posant en
pràctica la creativitat i imaginació.

• Llegir i interpretar produccions artístiques.

Instruments d'avaluació

Els instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que utilitzarem seran els següents:

Valoració de les activitats realitzades a classe i un control trimestral. 

L’alumnat participarà en el sistema d’avaluació mitjançant un sistema de rúbriques que haurà 
d’emplenar després de cada exercici.
Al finalitzar el trimestre/curs es realitzarà una mitjana tenint en compte els següent percentatge: 
- Continguts : 35% (En els exàmens i dossiers escrits es tindrà en compte d’ortografia)
- Procediments: 35%
- Actituds, valors i normes: 30%
          - 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, treballs, etc...

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.



En cas de confinament
En cas de confinament, la metodologia passarà a ser telemàtica i es durà a terme a través de la 
plataforma Classroom, amb incorporació de sessions puntuals telemàtiques per Meet. 

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.

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.

Qualificacions
Els termes que utilitzarem per valorar el grau d’assoliment de les competències indicades, i la 
seva correspondència numèrica és la següent:
• AE: Assoliment Excel·lent (9 – 10)
• AN: assoliment notable (7 – 8)
• AS: assoliment satisfactori (5 – 6)
• NA: no assoliment (1 - 4)


