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1. Observar, mirar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l’entorn natural i cultural.  

2. Apreciar els valors culturals i estètics.   

3. Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa, la realitat  

4. Comprendre els conceptes artístics i visuals, així com les tècniques i els procediments.  

5. Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual.   

6. Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els recursos TIC.   

7. Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de disseny.   

8. Desenvolupar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats expressives.  

9. Representar formes i espais amb domini de la geometria plana i els sistemes de representació.  

10. Observar, comprendre i reflexionar sobre el sentit i la diversitat de les imatges.  

  

 

  

El procés d’avaluació donarà valor a totes les activitats que realitzi l’alumne, durant el curs ,  tant a 

casa com a l’aula i també als exàmens si s’escau.  

L’alumne tindrà una nota trimestral, que serà la mitjana de les qualificacions obtingudes, resultat de 

valorar els continguts, els procediments i els valors, normes i actituds en els percentatges següents:  

-Procediments i conceptes ........80%  

-Actituds..................................... 20%  

Els alumnes amb PI se’ls hi valorarà els continguts, els procediments i els valors, normes i actituds 

en els percentatges següents:  

-Procediments i conceptes........60%  

-Actituds.....................................40%  

La nota final de la matèria serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres.  
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Pel que fa a la recuperació, en el cas que l’alumne de mitjana no aprovi el trimestre, tindrà 

l’oportunitat de recuperar durant el curs, abans de finalitzar el següent trimestre, si s’escau, o bé 

durant les recuperacions de juny, amb la entrega dels treballs no presentats o amb la repetició de 

les activitats suspeses, o també  amb proves específiques si el professor/a ho creu convenient.  Si 

l’alumne, malgrat tot, no aconsegueix aprovar durant el curs, haurà d’anar a les proves 

extraordinàries de setembre dels continguts de tot el curs que consistiran en presentar les activitats 

de recuperació proposades pel professor/a i  realitzades durant l’estiu i també haurà de realitzar una 

prova específica, si s’escau.  

  

 

  
• Quadern d’activitats de l’editorial Cruïlla, projecte 3.16, imprescindible portar-lo sempre que 

hi hagi classe de Visual i Plàstica.  
• Retoladors.  
• Colors de fusta.   Ceres  
• Llapis tou 3B o 4B  
• Llapis normal HB  
• Goma d’esborrar   
• Maquineta  
• Tisores  
• Cola de barra  
• Escaire i Cartabó  
• Regle mil·limetrat de 30 cm  
• Compàs  
• Portamines   

  
*Quan el professor ho indiqui l’alumne haurà de portar altres materials com per exemple, revistes 
velles, cartrons, papers, etc.  
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