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Full informatiu – Visual i plàstica (ESO) 
Àmbit Artístic.   

    
Criteris d’avaluació 

Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés 
d’ensenyament-aprenentatge es troben recollits en la següent direcció:i 
 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&m
ode=single&documentId=701354  
 
Eines d’avaluació 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 
1 - En l’avaluació de cada Unitat Didàctica es tindrà en compte: 
    - La Competència d’autonomia i iniciativa personal Responsabilitat, fer les 
làmines, exercicis i estudiar per les proves escrites. 
    - La Competència Metodològica Procediments , treballs a l’aula. 
    - La Competència conviure i habitar el món. Bon comportament a l’aula i 
respecte als companys i professores. 
    - La Competència Comunicativa, participar activament a classe 

 - La Competència Digital i la Competència Personal i Social (inclosa amb les 
competències anteriors)  amb les quals caldrà una qualificació global en totes 
les matèries. 

 
En funció d’aquestes, es valorarà: 

 
• L'esforç que l’alumne ha realitzat per superar-se.  
• L' actitud positiva, que faciliti el bon funcionament de la classe i el respecte 

als companys. 
• Haver lliurat els treballs que constitueixi la base d’una Unitat  Didàctica. 
• Presentar els treballs sense retard. Puntualitat. 
• Portar el material cada dia. 
• Bona presentació dels treballs.   
• Haver participat activament en els treballs grupals aportant idees, materials 

i  sent respectuosos amb els companys. 
 

2 - Per a superar un trimestre cal presentar el quadern d’exercicis i làmines( 1r ESO) o 
del dossier ( 3r i 4rt ESO) amb els apunts de classe on ha de tenir recollits els 
continguts donats amb ordre i netedat. 
La nota serà la mitjana de tots els treballs i làmines fets durant el trimestre.  Si un 
alumne lliura un treball fora del termini acordat, la puntuació màxima del exercici serà 
d’un 2, AS (excepcionalment, si la professora ho considera, se li pot pujar la nota).  
 
Percentatges : 

- Pràctiques (làmines i treballs) + competència personal i social : 60 % 
- Coneixement (assoliment de conceptes ) : 40 %  

 
3 – L’avaluació és individualitzada, atenent a la diversitat, en funció de les capacitats 
de cada alumne. Donat que la nostra matèria es dóna a tot el grup classe, es 
dissenyaran activitats adaptades o parcials per als alumnes amb dificultats especials. 
Es valora l’interès, l’esforç i el progrés respecte a les seves aptituds inicials. 
 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354%20
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354%20
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Percentatges alumnes dificultats especials : 
- Pràctiques (làmines i treballs) + competència personal i social : 80 % 
- Coneixement (assoliment de conceptes ) : 20 %  

  
 
Sistema de recuperació 

 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs  

La superació d’aquesta matèria s’obtindrà en aprovar les tres avaluacions trimestrals 
de que consta el curs.  
Si l’alumne suspèn un trimestre l’ha de recuperar al juny. 
 
Per recuperar un trimestre s’hauran de repetir tots aquells treballs que s’han avaluat 
negativament o no s’han lliurat en el seu termini corresponent ni a final d’avaluació.  
 
Els alumnes que no hagin superat satisfactòriament  un trimestre el podran recuperar 
a la prova de juny .  
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

Els alumnes podran recuperar la matèria pendent en una única convocatòria al mes 
d’abril. 
En aquesta convocatòria hauran de presentar un dossier amb totes les làmines i 
exercicis que corresponen al curs no superat. 
Per acord de centre, el dossier d’activitats tindrà un valor del 40% i l’examen d’un 
60%.  
 
Normativa 

Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945 
ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol – DOGC núm. 7659 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum 

 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum

