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NORMES D'AVALUACIÓ PER A PLÀSTICA I VISUAL

1. Realització de totes les activitats i exercicis que es proposen, amb la nota mínima exigida en cada cas (en cas 
contrari es completaran o repetiran, segons procedisca). Portaran totes el nom, cognom i grup de l' alumne, així com
el títol de l´activitat.

2. Treballar diàriament a classe i entregar en el període de temps establit (en cas d´entregar un dia més tard tindrem 
un punt menys i sí són dos o més dies s´obtindrà com a nota màxima un suficient)

3. Els alumnes que no treballen diàriament a classe, o no entreguen les activitats en les dates indicades no aprovaran l
´avaluació.(Per poder recuperar-la hauran de fer un examen o les activitats complementàries que determine el 
professor).

4. Al final de cada avaluació se entregaran totes les activitats encara que ja estiguen corregides per a fer una valoració
de conjunt i veure la progressió de l´alumne. Es farà un examen, sí el professor ho considera convenient.

5. La nota mitjana de les activitats serà la nota de l´avaluació en l´apartat de conceptes i procediments (val el 75%). 
Donada la situació especial en la qual comencem el curs 2021/22, donarem molta importància a aquest apartat, per 
tal de poder avaluar de la mateixa forma, si s’haguera d' impartir la metodologia d'ensenyament via online.
Les activitats principalment seran les làmines d' aplicació que es faran al bloc de dibuix i altres com:

• Treballs teòrics de recerca d’informació sobre els continguts que es treballen en el temari, (autors/es, quadres, 
biografies, història, imatges….)

• Proves tipus test, per recordar els continguts que s’han aprés en cada trimestre.
• Esquemes i resums per organitzar el conceptes teòrics del temes tractats en el llibre.

6. Els exàmens es realitzaran sols en el cas de que fóra necessari, segons el criteri del professor/a i depenent del 
curs(1r, 2n, 3r o 4t d’ Eso).

7. . . Es tindrà en compte:

• Preparació del suport de treball

• Elecció de les eines de treball

• Utilització del mètode més adequat
• Realització de les activitats seguint les fases de preparació, elaboració i acabats. A més a més s´han de seguir els 

esquemes i recomanacions del llibre, professor, etc.
• Treballar amb ordre precisió i neteja
• Etc...
8. Per avaluar les actituds (val el 25%) es tindrà en compte:
• L' assistència a les classes amb puntualitat (quan no es puga s´ha de dur el justificant del pare, mare o tutor). En el 

cas d´acumular tres retards injustificats suposarà una amonestació per escrit o part lleu. (El primer dia s´hauran de 
fer 100 còpies, el segon 200, el tercer 300).

• Dur el material necessari per a poder treballar les activitats, així com el llibre de l´assignatura. En el cas d´acumular 
tres dies amb la mancança de material injustificadament suposarà un part lleu.(El primer dia s´hauran de fer 100 
còpies, el segon 200, el tercer 300).

• Treballar en classe amb ordre i correcció.
• Mostrar interés a l’hora de participar en concursos de cartells i altres tipus de concursos (targetes de Nadal, dia la 

dona, etc).
• Fer preguntes al professor/a sobre el tema que estiguem tractant i participar activament en classe.

• Atendre amb silenci a les explicacions i indicacions del professor, demanant la paraula per a intervenir.
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• Entregar les activitats en el termini establert

• Aquells aspectes que alteren el desenrotllament normal i progressiu de la classe

• Etc...

9. La nota global es traurà dels conceptes, procediments i actituds, sent la més important la dels conceptes i 
procediments però amb l'actitud es pot pujar o baixar la nota global (pot arribar a fer aprovar o suspendre l
´avaluació).

10.  La nota de l´avaluació final ordinària de Juny serà la mitjana de les avaluacions fetes durant el curs.
11. Els alumnes que no aproven l´assignatura en Juny rebran un dossier (junt a un informe individualitzat), amb les 

activitats que hauran de fer  per a poder recuperar l´assignatura, fent una prova global extraordinària en Juny-Juliol.

NOTES:
- Els alumnes que tinguen suspesa l'assignatura d'altres cursos anteriors, l'aprovaran directament sí aproven les 
dues primeres avaluacions del curs actual. En cas contrari podran recuper-la fent un examen de pendents i 
entregant els treballs que li corresponen del curs anterior, en el mes de maig.

Setembre  2021                                                     El cap del departament de plàstica i visual

Signat: Robert Herrero
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