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// ASPECTES GENERALS

EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

CONVIVÈNCIA DE 2 MODELS: EDUCACIÓ ARTÍSTICA I EDUCACIÓ A TRAVÉS DE LES ARTS
PATRIMONI HISTORICOCULTURAL + CONTEMPORANEÏTAT ARTÍSTICA / CULTURA VISUAL I
AUDIOVISUAL --> INTEGRA SABERS SOM DT
L'EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA COM A EXPERIÈNCIA COLECTIVA
TRANSVERSALITAT: CONNEXIÓ AMB MULTIPLICITAT DE SABERS
EL VALOR PEDAGÒGIC DEL PROCÉS
TÈCNIQUES I MATERIALS AL SERVEI DE LAS IDEES I LA INVESTIGACIÓ
PROCESSOS DE CREACIÓ = PROCESSOS D'INDAGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ
VINCULACIÓ AMB REPTES DEL S.XXI



AMB LES C.E DE LA MATÈRIA 
AMB LES C.E D'ALTRES MATÈRIES
AMB LES C.C.

Competència específica

Descripció de la competència específica

Gradació de l'aprenentatge

Connexions

// LÒGICA DE LES COMPETÈNCIES

EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

2n ESO
3r ESO



A través de diferents canals i contextos, referències socioculturals,
funcionalitats i elements de contingut del patrimoni i de la cultura
visual i audiovisual.

// ANÀLISI D'UNA COMPETÈNCIA ESPECÍFICA

EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

ACCIÓ Analitzar de manera crítica i argumentada

QUÈ
SABERS BÀSICS
RELACIONATS 

COM
MANERA + SITUACIÓ
D'APRENENTATGE

Diferents propostes artístiques, contemporànies i d'altres èpoques

CE1 //



// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

CE 1 // Analitzar de manera crítica i argumentada diferents propostes artístiques, contemporànies i d'altres
èpoques, identificant, a través de diferents canals i contextos, referències socioculturals, funcionalitats i elements
de contingut del patrimoni i de la cultura visual i audiovisual.

CE 2 // Compartir idees i opinions usant la terminologia específica de l'àrea en la comunicació de les experiències
d'apreciació i creació artística.

CE 3 // Comunicar idees, sentiments i emocions, experimentant amb els elements del llenguatge visual i amb
diferents tècniques i materials en l’elaboració de pràctiques artístiques i creatives.

CE 4 // Seleccionar de manera responsable i autònoma recursos digitals aplicats a la percepció, la investigació i
la creació en el desenvolupament de propostes i projectes artístics, desenvolupant una identitat i criteri propi en
el consum responsable i sostenible d'acord amb la normativa vigent.

CE 5 // Crear produccions artístiques col·lectives, ateses les diferents fases del procés creatiu i aplicant els
coneixements específics adquirits.



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

// SABERS BÀSICS

Bloc 1. Percepció i anàlisi

SB.1.1. Exploració i interpretació de l'entorn
CE1, CE2, CE4

Bloc 2. Experimentació i creació

SB.2.1. L'experiència artística: tècniques i materials
d'expressió graficoplàstica i de creació visual i
audiovisual. Àmbits d'aplicació.
CE1, CE3, CE4G1. Patrimoni artístic i cultura visual contemporània

G2. Actituds
G3. Entorns digitals
G4. Utilització de la terminologia específica per a
l'expressió de l'experiència d'apreciació

SB.1.2. Alfabetizació visual i audiovisual
CE1, CE2

G1. Percepció visual
G2. Comunicació visual i audiovisual
G3. Elements configuradors del llenguatge visual i
audiovisual

G1. Expressió graficoplàstica 
G2. Dibuix geomètric
G3. Creació audiovisual
G4. Terminologia específica de l'àrea
G5. Aplicacions digitals

SB.2.2. L'experiència artística individual i col·lectiva:
processos de treball
CE3, CE4, CE5

G1. Las fases del procés creatiu
G2. Actituds



// SITUACIONS D'APRENENTATGE

EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

Desafiaments del segle XXI / ODS: eixos temàtics de rellevància social (crisi climàtica, desigualtats socials, temes de gènere, etc.).
Introducció de referents diversos: MICRORRELATS / EDUCACIÓ ARTÍSTICA INTERSECCIONAL (col·lectius minoritzats).
Integrar experiències personals de l'alumnat com a detonants d'aprenetatge (elements emocionals).
Incorporar referents de la cultura visual i audiovisual que conforma l'imaginari de l'alumnat (tv, xarxes socials, publicitat, etc).
Oferir relats alternatius.
Partir de la cultura local i incorporar altres formes culturals.
Utilització de diversitat d'espais del centre i exploració de les possibilitats de l'entorn.
Participació d'artistes i creadors/es (residències artístiques).
Coordinació cultural (establir vincles amb la programació cultural).
Fer i crear però també reflexionar i pensar.
Processos creatius com a processos d'investigació (connexió amb multiplicitat de sabers).
Desenvolupament del pensament crític i divergent.
Disseny Universal d'aprenentatge (DUA).
Reforç positiu i respecte pels temps de treball.
Avaluació dels processos i no sols de les destreses.
Hàbits de constància i esforç. Gust per la finalització de qualitat.



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Competència específica

Criteris d'avaluació

2n ESO

3r ESO

TAXONOMIA DE BLOOM
DE: Processos cognitius d'ordre inferior
A: Processos cognitius d'ordre superior

2n ESO
C1.2 // Examinar propostes artístiques de l'entorn
patrimonial i de la cultura visual i audiovisual, a
través de recursos i agents culturals de l'entorn,
trobant elements de contingut essencials.

3r ESO
C1.2 // Identificar elements de contingut essencials i
funcionalitats en l'apreciació i anàlisi de referents artístics, a
través de recursos i agents culturals de l'entorn, incloent canals
i mitjans tecnològics.



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

CE 1

CE 1 // Analitzar de
manera crítica i
argumentada diferents
propostes artístiques,
contemporànies i
d'altres èpoques,
identificant, a través de
diferents canals i
contextos, referències
socioculturals,
funcionalitats i
elements de contingut
del patrimoni i de la
cultura visual i
audiovisual.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació 2n ESO

C1.1 // Buscar informació, a través de diferents
canals i contextos, sobre propostes artístiques
diverses desenvolupant el criteri propi a partir de la
seua anàlisi.

C1.2 // Examinar propostes artístiques de l'entorn
patrimonial i de la cultura visual i audiovisual, a
través de recursos i agents culturals de l'entorn,
trobant elements de contingut essencials.

C1.3 // Identificar els missatges de diferents
creacions artístiques classificant els elements que
intervenen en la comunicació.

C1.4 // Apreciar la diversitat de propostes en
manifestacions culturals i artístiques de diferents
contextos geogràfics i històrics.

C1.5 // Relacionar els referents i elements de la
contemporaneïtat artística amb els desafiaments i
reptes del present, apreciant la seua aportació a la
transformació social.

Criteris d'Avaluació 3r ESO

C1.1 // Investigar sobre diferents propostes artístiques, a
través de diferents canals, contextualitzant-les i tenint en
compte les seues funcionalitats.

C1.2 // Identificar elements de contingut essencials i
funcionalitats en l'apreciació i anàlisi de referents artístics, a
través de recursos i agents culturals de l'entorn, incloent canals
i mitjans tecnològics.

C1.3 // Interpretar els missatges de diferents creacions
artístiques, identificant els elements que intervenen en la
comunicació i extraient conclusions per a la seua aplicació en
propostes creatives pròpies.

C1.4 // Valorar amb respecte i sentit crític les manifestacions
culturals i artístiques en entorns diversos, desenvolupant el
criteri propi i argumentant en la construcció de l'opinió
personal.

C1.5 // Identificar els desafiaments del present a través del
treball i missatges de la creació contemporània, valorant la
seua contribució a la societat actual i adoptant un
posicionament raonat, crític i constructiu.



PROPOSTA A MANERA D'EXEMPLE
CONNEXIÓ I VERTEBRACIÓ CURRICULAR



James Mollison
Where children sleep 
Instal·lació fotogràfica

Aquesta sèrie de díptics fotogràfics ens mostren la
història de diferents xiquets i xiquetes arreu del
món, a partir del seu retrat i la imatge de com és la
seua habitació.
La idea de l'habitació com a element identitari de la
infantesa i l'adolescència, deixa en evidència les
diferències econòmiques i culturals, i suposa una
reivindicació envers els drets dels infants, però
pretén sobretot ser un recull inclusiu de les
diferents característiques que conformen cada
espai.

DETONANT:



POSSIBLES PROPOSTES:

PROPOSTA 1:
Fes un croquis de la teua habitació en planta. Es poden incorporar mesures, escales, etc. Tradueix-lo a una maqueta
tridimensional amb materials domèstics o reciclats.

PROPOSTA 2:
Una de les idees fonamentals d'aquesta obra de Mollison és la de que el lloc on vivim i els objectes que l'ocupen formen part
de la nostra identitat. Les nostres coses parlen de nosaltres. Tria un objecte significatiu de la teua habitació i contan's la
seua història. D'on va eixir, com va arribar a la teua vida, de quines maneres interactues amb ell, quins significats oculta,
què ho fa important, o no.

PROPOSTA 3: 
Tria una de les habitacions de James Mollison i escriu una carta al xiquet o la xiqueta a qui pertany. Pots dir-li què t'agrada
de la seua habitació, què saps del seu país, de la seua cultura, i com ets tu. Pots inventar el seu nom a partir de la foto i
imaginar com és la seua vida. Després es pot fer una cartografia de totes les cartes col·locades en la part del món
corresponent.

PROPOSTA 4:
Fes-te una foto i després fes-ne una altra de la teua habitació a la manera de James Mollison. Pots compartir el muntatge
amb els teus companys i fer una exposició de les propostes al centre.



CE 1  Analitzar de manera crítica i argumentada
diferents propostes artístiques, contemporànies i
d'altres èpoques, identificant, a través de diferents
canals i contextos, referències socioculturals,
funcionalitats i elements de contingut del patrimoni i
de la cultura visual i audiovisual.

SABERS BÁSICS

BLOC 1 
SB.1.1. Exploració i interpretació de l'entorn
G1. Cultura visual contemporània
SB.1.2. Alfabetització visual i audiovisual
G2.Comunicació visual i audiovisual 

BLOC 2 
SB.2.1. L'experiència artística: técniques i materials d'expressió
graficoplàstica i de creació visual i audiovisual. Ámbits d'aplicació.
G1.Expressió graficoplàstica
G2.Dibuix geomètric
G3. Creació audiovisual

CE 2 Compartir idees i opinions usant la
terminologia específica de l'àrea en la comunicació
de les experiències d'apreciació i creació artística.

RELACIÓ AMB ELS ELEMENTS CURRICULARS: 

CE 3 Comunicar idees, sentiments i emocions,
experimentant amb els elements del llenguatge
visual i amb diferents tècniques i materials en
l’elaboració de pràctiques artístiques i creatives.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



Eixos temàtics de rellevància social: desigualtats socials

Experiències personals de l'alumnat com a detonants
d'aprenetatge: objecte (proposta 2).  

Connexió amb multiplicitat de sabers: expressió oral i
escrita (propostes 2 i 3) i cartografia (mapa) (proposta 3).

Desenvolupament del pensament crític i divergent.

SITUACIONS D'APRENENTATGE CRITERIS D'AVALUACIÓ

CE 1
2º ESO

C.Ev.1.2 Examinar propostes artístiques de l'entorn patrimonial i de la
cultura visual i audiovisual, a través de recursos i agents culturals de
l'entorn, trobant elements de contingut essencials.

C.Ev.1.5 Relacionar els referents i elements de la contemporaneïtat
artística amb els desafiaments i reptes del present, apreciant la seua
aportació a la transformació social.



LABORATORI
DE CREACIÓ

AUDIOVISUAL
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// ASPECTES GENERALS

LABORATORI DE CREACIÓ AUDIOVISUAL

Iniciació en l'alfabetització audiovisual que es recollirà en EPVA.

Alumnat usuari de xarxes --> promoure un bon ús i responsabilitat.

Analisi i exploració --> creació.

Moments d'observació, analisi, creació i avaluació d'un procés de creació audiovisual.

Valoració de la importància de la diversitat cultural de les imatges i l'impacte d'aquestes.

Càrrega social de la imatge.



LABORATORI DE CREACIÓ AUDIOVISUAL

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1 // Explorar propostes audiovisuals des d'una perspectiva inclusiva i oberta, analitzant els seus elements
formals i comunicatius bàsics, i valorant la importància de la diversitat cultural.

CE 2 // Elaborar propostes audiovisuals experimentant amb diferents recursos, tècniques i eines, i aplicant els
codis bàsics del llenguatge visual i audiovisual en la transmissió d'idees, sentiments i emocions.

CE 3// Participar de totes les fases del procés de producció audiovisual col·lectiu assumint diferents rols amb
autoexigència i compromís, proporcionant solucions als diferents reptes i respectant les aportacions de la resta
de participants.

CE 4// Compartir les propostes audiovisuals individuals i col·lectives a través de diferents canals i mitjans,
utilitzant la terminologia pròpia de l'àrea i promovent la participació en la vida cultural del centre educatiu.



// SABERS

LABORATORI DE CREACIÓ AUDIOVISUAL

Els elements de la comunicació visual. La imatge en el món actual: funcions. Canals de difusió de continguts
audiovisuals. Xarxes socials: imatge i identitat. Publicitat.
Els orígens de la fotografia. Fotografia analògica i fotografia digital. Gèneres fotogràfics. La fotografia en les
manifestacions artístiques contemporànies: procés i producte. Fotomuntatge. Elements d'anàlisis de referents
fotogràfics des d'una perspectiva inclusiva.
Fonaments històrics de les tecnologies del cinema i de les arts audiovisuals. Gèneres cinematogràfics: evolució i
característiques. L'audiovisual en les manifestacions artístiques contemporànies: videoart, videoinstal·lació, stop
motion i cinema d'animació.
Propostes interdisciplinàries: música, imatge, moviment.
Perspectiva de gènere i multicultural en la producció audiovisual.

Elements formals de la imatge: codis temporals, espacials i sonors. Llum, color, planificació, enquadrament,
composició, temps, so i text.
Formats audiovisuals.
Patrimoni audiovisual valencià i patrimoni audiovisual universal.

BLOC 1: Fonaments del llenguatge audiovisual (CE1, CE2, CE4).
SUBBLOC 1.1. Imatge fixa i imatge en moviment

SUBBLOC 1.2. Llenguatge audiovisual bàsic



// SABERS

LABORATORI DE CREACIÓ AUDIOVISUAL

Fases del projecte audiovisual: preproducció, enregistrament/captura d'imatges, postproducció.
Estratègies de pensament creatiu per a idear projectes.
Distribució inclusiva de rols en la producció audiovisual.
Pautes d'atenció, escolta activa i responsabilitat.

El guió literari: idea, argument, escaleta. Narrativa audiovisual. Personatges, diàlegs, seqüència, conflicte.
El guió tècnic: pla, escena i seqüència.
Guió gràfic. storyboard.
Posada en escena. L'espai: localitzacions i escenografia.
Mitjans tècnics per a la realització: elements d'enregistrament d'imatge i so, il·luminació i eines digitals per al disseny i
manipulació d'imatges. Muntatge audiovisual.
Valoració i avaluació de processos i resultats.

Recursos digitals aplicats a la difusió de projectes audiovisuals.
El disseny d'elements gràfics comunicatius. Principis de composició i teoria del color. Ús de la tipografia i el text com a
base d'informació i element compositiu.
Teaser i vídeo promocional.
Normativa vigent en relació amb les llicències d'ús.
Àmbits d'aplicació i perfils professionals del sector audiovisual.

BLOC 2: Producció audiovisual (CE2, CE3, CE4)
Subbloc 2.1. Planificació

Subbloc 2.2. Preproducció, producció i postproducció

Subbloc 2.3. Difusió



EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS

// ASPECTES
GENERALS



EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

// ASPECTES GENERALS

Expressar-se artísticament implica no només l’ús i l’experimentació sinó a una intencionalitat que
vaja guiant el procés creatiu. 
No només fer artísticament, sinó pensar artísticament.
Analitzar i detectar estereotips, prejudicis, convencionalismes i missatges que atempten contra la
diversitat personal i cultural.
Comunicar artísticament implica travessar un procés d'abstracció que permeta establir connexions
significatives entre forma i contingut.
3 dimensions: ètica, estètica i comunicativa. Inclusió. Relació amb els reptes del s.XXI.
Participació en la vida cultural de l'entorn com a dret. 
Sabers integrats. El Dibuix tècnic també, sí.



EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

CE 1 // Representar idees, sentiments i emocions en propostes creatives, seleccionant tècniques, materials i
mitjans artístics adequats a la finalitat comunicativa.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 2 // Analitzar la dimensió ètica, estètica i comunicativa de les propostes creatives pròpies establint relacions
amb referents artístics i culturals diversos des d’una perspectiva inclusiva.

CE 3 // Emprendre processos de creació artística que promoguen la transversalitat de la cultura i les arts, la seua
connexió amb multiplicitat de sabers i la seua relació amb els reptes del segle XXI.

CE 4 // Compartir les produccions artístiques pròpies a través de diferents canals i contextos, justificant la
selecció d’idees, tècniques, eines i processos, tenint en compte les característiques del públic destinatari i
promovent la participació en la vida cultural de l’entorn.

CE 5 // Valorar la contribució de la pràctica artística al desenvolupament social, cultural i econòmic, i a la
construcció de la identitat individual i col·lectiva, identificant els seus múltiples llenguatges i àmbits d’aplicació.



EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

// SABERS 

Elements formals: llenguatge visual i audiovisual. Elements morfològics, dinàmics i escalars. 
Estils i corrents artístics a partir del segle XX. Avantguardes artístiques. Propostes interdisciplinàries.
Cultura visual i audiovisual contemporània. La imatge en el món contemporani. Publicitat i contrapublicitat. Disseny disruptiu.
Fotografia i identitat.

Elements ètics en la representació. Perspectiva de gènere, multiculturalitat, sostenibilitat, diversitat estètica.
Respecte cap a la diversitat cultural.
Els reptes del segle XXI i la seua presència en l’art.
Dret a la participació en la vida cultural.

Elements comunicatius i expressius de la imatge. La comunicació visual.
Finalitat i intencionalitat de les imatges. Funció de les imatges: expressiva, estètica, exhortativa, etc. 
Lectura crítica de les imatges. Veritat i postveritat.
Àmbits d’aplicació. Professions i estudis vinculats a la producció cultural i artística. Publicitat Disseny gràfic, de producte, de
moda, d’interiors i escenografia.
Llenguatges artístics. Interaccions entre disciplines.
La dimensió social de l’art.

BLOC 1. ANÀLISI // CE1, CE2, CE5
SB 1.1. DIMENSIÓ ESTÈTICA

SB 1.2. DIMENSIÓ ÈTICA

SB 1.3. DIMENSIÓ COMUNICATIVA



EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

// SABERS 

Tècniques i procediments de representació artística. Tècniques graficoplàstiques. Mitjans visuals i audiovisuals. Animació.
Videoart. Aplicacions digitals. Llenguatges de creació contemporània. Pràctiques artístiques multidisciplinàries. El gest i
l’instrument.
Materials de creació artística. Sostenibilitat. Qualitats i possibilitats comunicatives. Possibilitats del context. Relació entre material i
significat. L’art del reciclatge. Prevenció i gestió responsable de residus.

Estratègies i processos de pensament creatiu i divergent.
Organització del procés creatiu.
Criteris de planificació de projectes. Fases de treball i estratègies metodològiques. Estratègies de gestió del treball en equip.

BLOC 2. REPRESENTACIÓ // CE1, CE3

SB 2.1. TÈCNIQUES I MATERIALS DE CREACIÓ ARTÍSTICA

SB 2.2. PROCESSOS DE TREBALL



EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

// SABERS 

Mitjans i canals de registre i difusió digitals. Normativa d’ús vigent. Drets d’autoria.
Relatoria gràfica. Mètodes de registre, difusió i avaluació gràfics i audiovisuals.

Terminologia específica de l’àrea.
Estratègies per a l’argumentació i la justificació de criteris.
Assertivitat, capacitat d’escolta i llenguatge inclusiu.

Museus i centres de producció cultural i artística.
Teatres, cinemes i auditoris.
Espais no convencionals.
Plataformes digitals.

BLOC 3. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ // CE4

SB 3.1. MITJANS GRÀFICS, DIGITALS I AUDIOVISUALS

SB 3.2. ESTRATÈGIES COMUNICATIVES

SB 3.3. ESPAIS CULTURALS I ARTÍSTICS


