
INS Gorgs Curs 2018-2019  EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  1er   ESO  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Document provisional vàlid durant el període de transició cap al nou model d'avaluació que es 
determina a la ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol. 
 
És molt important que l’alumne/a tingui un coneixement clar del seu procés d’avaluació, això li permetrà ser 
el protagonista conscient del seu procés d’aprenentatge. Es tindrà present la progressió personal en 
l’adquisició de coneixements i la consecució dels objectius fixats. 
  
S’avaluarà l’assoliment de les competències bàsiques per mitjà de: 
 

• Exercicis, activitats i làmines 40%  

• Exàmens 30%  

• Actuació aula 15% 

• Dossier 15% 

El trimestre quedarà suspès si hi ha un zero en un del apartats anteriors o menys d'un 3 en 
l’examen.. 
 
 
Exercicis, activitats i  làmines 40%  
 
Es puntuarà de 1 al 10. Per aprovar l’assignatura s’han de lliurar totes les làmines. No lliurar una 
làmina obligatòria significa suspendre automàticament el trimestre. Es penalitzarà el retràs en 
l’entrega de tasques. 
 
Les diferents tasques es valoraran mitjançant una rúbrica d’avaluació que tindrà en compte: 
La presentació acurada (sense taques, sense llapis per esborrar, que no estigui doblegada, que respecti 
la marginació, amb el nom i curs), la creativitat, originalitat, l’expressivitat, l’esforç i estimació per 
l’exercici, l’adequació a la proposta de l’activitat i la seva correcte realització; així com la puntualitat 
en l'entrega. 
 
Examen 30% 
Es realitzarà un mínim d’un examen per trimestre que recollirà els coneixements de l’assignatura. Es 
penalitzaran les faltes ortogràfiques fins a 1punt com a màxim. Per aprovar l'assignatura s'ha de treure 
un 3 com a mínim dels controls del trimestre. 
 
Actuació aula (Actitud) 15%   
Puntualitat, participació, actitud i atenció a la classe, interès per l’exercici, cooperació.  
Portar el material demanat quan correspon, el dossier, les làmines, fer els deures. 
Tractar amb respecte als companys, les seves tasques i al professor, el material i l’entorn de l’aula, la 
neteja i l’ordre en el seu indret de treball. 
 
Dossier 15% 
Les explicacions a la pissarra i els coneixements teòrics hauran de recollir-se al dossier de l’alumne, les 
fotocopies lliurades, així com tot allò que considerin que afecta a l’assignatura i els hi cridi l’atenció (un diari 
visual del curs), esbossos, croquis previs, imatges utilitzades, el plantejament dels treballs... El dossier 
serà la seva única eina d’estudi de cara a preparar el control i és imprescindible la seva entrega per 
aprovar l'assignatura. (Es valoraran els continguts i l’originalitat en la seva presentació). 
 
 
 



Cada dossier ha d’anar presentat en unes tapes de plàstic tipus “Duraclip” i consta de les següents parts 
obligatòries (cada una es tindrà en compte en la rúbrica d’avaluació): 
 

• Portada (es valorarà l’originalitat). 
• Índex paginat on s’indiqui el número de pàgina de cada apartat. 
• Apunts de classe en fulls en blanc, no a quadres, i a bolígraf (es pot utilitzar pauta). 
• Enunciat de les diferents activitats amb els seus objectius. 
• Esbossos o dibuixos de prova preparatoris de les diferents activitats. 
• Material opcional que es consideri important i relacionat amb l’assignatura i el tema en concret. 

 
 
AVALUACIÓ FINAL DE JUNY 
 
Per obtenir la nota final es realitzarà la mitjana de les notes obtingudes en els diferents trimestres. 
Si hi ha un trimestre suspès no es realitzarà la mitjana del curs i aquest quedarà suspès. 
 
ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 
 
Trimestrals 
 
Durant el trimestre següent un alumne suspès podrà recuperar l'anterior, si és necessari.  
Les activitats de recuperació s’establiran d’acord als continguts treballats i en relació als objectius de la 
matèria.  
Consistirà en el lliurament de lamines i, si s'escau, la realització d’un examen.  
Es imprescindible per recuperar l’assignatura  lliurar totes les làmines i el dossier encomanats.  
 
A final de curs 
 
Al juny, hi haurà una possibilitat de recuperació de tota l'assignatura. 
Pot consistir en un control escrit i/o l’entrega d’activitats suspeses o no realitzades durant el curs. 
 
Setembre 
 
A principis de setembre de 2019 es realitzaran les proves extraordinàries de recuperació de tot el curs. 
  
Per a poder fer l’examen de setembre l'alumne haurà de lliurar el dia de la prova el dossier d’estiu 
entregat al juny tot fet. 
 
Per a recuperar l’assignatura haurà de treure un 6 com a mínim del dossier i un 5 del control. 
 


