
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ I

RECUPERACIÓ ESO

Assignatura: EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Curs: 1r ESO

Avaluacions trimestrals:

1. Les làmines realitzades per l’alumnat són les activitats d’avaluació. 

2. La presentació de les làmines és obligatòria i s'han de presentar dins el termini
establert pel professor/a. Passat aquest termini es podran presentar les làmines
fins a 15 dies abans de que acabi l'avaluació, però la valoració màxima serà de 2.
Si un alumne/a lliura una làmina el dia després del termini establert se li valorarà
de manera ordinària ja que se li haurà posat una nota a l'agenda i no seria just
sancionar-lo/la per duplicat. 

3. Cada unitat té un nombre de làmines segons els continguts que es treballin. 

4. Si  un/a  alumne/a  no  està  satisfet/a  amb  la  nota  d'alguna  de  les  làmines  té
l'oportunitat  de repetir-la  i  tornar-la  a  presentar  per  pujar  nota.  En aquest  cas
s'haurà de presentar tant la làmina original com la repetició fins a15 dies abans de
l'avaluació. Sempre es farà mitjana amb la nota màxima obtinguda.

5. Per  obtenir  la  qualificació  trimestral  es  farà  la  mitjana  aritmètica  de  les
competències treballades i aquest valor es mantindrà sempre que es presenti el
dossier amb el recull de totes les tasques al final de l’avaluació. 

6. És obligatòria la presentació del  dossier complet amb els exercicis i/o activitats
fetes, els apunts i les fotocòpies. La bona presentació i l'ordre són fonamentals.

7. Aquest es podrà revisar al final de cada trimestre o/i a final de curs, sempre a
criteri  de  la  professora.  La  seva  presentació  és  obligatòria.   En  cas  de  no
presentar aquest dossier la matèria quedaria suspesa directament. Aquest criteri
pot ser revisat atenent a la individualitat de cada alumne/a.

8. És  obligatori  portar  el  material  necessari  pel  desenvolupament  de  la  matèria.
L’oblit  sistemàtic del  material  es considerarà com una falta d'interès greu vers
l'assignatura i afectarà la nota final.

9. L'interès per la matèria, la participació, l'esforç diari, la capacitat de superació, la
perseverança, el comportament a l'aula, la puntualitat a l'hora de presentar les
làmines i el fet de presentar-les totes són aspectes que es tenen present a l'hora
d'avaluar la competència transversal d’aprendre a aprendre de l’àmbit personal i
social de l'alumne/a, així com l'autoavaluació del propi aprenentatge.

10.El treball personal, l'assistència a classe d'una manera activa i la puntualitat es
valoraran diàriament. 

11. Així doncs, la nota final de cada avaluació es calcularà de la següent manera:
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12. CE1: Descobrir les manifestacions artístiques contemporànies i del patrimoni
cultural. (10%)

13. CE2: Analitzar produccions artístiques, pròpies i alienes. (10%)

14. CE3: Representar idees, formes i emocions. (30%)

15. CE4: Connectar idees i coneixements. (10%)

16. CE5: Explorar tècniques, mitjans i recursos dels llenguatges artístics. (30%)

17. CE6:  Realitzar  projectes,  disciplinaris  o  transdisciplinaris,  personals  o
col·lectius. (10%)

18. Totes  les  activitats  avaluables  tindran  sempre  indicada  les
competències que treballen. 

19. La  qualificació  global  s’obtindrà  de  la  mitjana  ponderada  de  les
diferents competències en funció de quines d’elles s’han treballat més al
llarg del trimestre.

20. En el cas alguna competència específica no sigui avaluada al llarg d'una
avaluació  el  seu  pes  recaurà  en  la  resta  de  competències  mantenint  la
proporció entre elles.

21. L'alumne aprovarà l'avaluació si la qualificació obtinguda en aplicar el
criteri de l'apartat 11 és AS, AN i AE.

22. Cal  recordar  que  un/a  alumne/a  no  podrà  aprovar  si  no  presenta  el
dossier. 

23. A l’àrea  de  la  plàstica,  al  llarg  de  tot  el  curs  es  faran  activitats  per
treballar l’àmbit digital.

Recuperació d'avaluacions:

• 1ª i 2ª AVALUACIÓ: 

• Per recuperar l'assignatura s'hauran de fer les làmines que hagin quedat
pendents i  en cas necessari  completar el  dossier.  Les làmines amb una
qualificació de no assoliment o no lliurades s'hauran de recuperar dins el
termini  establert  pel  professor/a.  S'haurà  de  presentar  tant  la  làmina
suspesa com la seva repetició.

• Alumne/a que no hagi superat una de les dues avaluacions  ha de fer les
làmines que li hagin quedat pendents (suspeses i/o no presentades), en cas
necessari completar el dossier i presentar-lo abans de finalitzar l’avaluació
següent. 

• 3ª AVALUACIÓ:

• Si un/a alumne/a no supera la tercera avaluació però la mitjana del curs li
surt aprovada tindrà el curs assolit. 
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En cap cas la qualificació de recuperació superarà un assoliment satisfactori
(2).

Nota final:

1. La  nota  final  del  curs  s'obtindrà  fent  la  mitjana  aritmètica  de  les  notes
corresponents a les tres avaluacions. Si la nota mitjana és igual o superior a 2,
s'aprova la matèria.

Recuperació de cursos anteriors:
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