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1. Introducció
Temporització continguts nuclears
1a avaluació
Geometria descriptiva.
Polígons
Elements bàsics del
llenguatge plàstic.
El color i la textura

2a avaluació
Representació tridimensional
de l'espai
Expressió plàstica
Tècniques i procediments.

CURS

1r ESO

3a avaluació
El llenguatge audiovisual: la
fotografia
El llenguatge audiovisual: el
vídeo i el cinema
Noves tecnologies

2. Avaluació i qualificació
L'avaluació i qualificació de l'àrea de PLÀSTICA es realitzarà valorant:


Activitats pràctiques: Es revisarà, de principi a final, la realització de les activitats del bloc
de dibuix i les realitzades sobre altres suports. Es valoraran els següents punts: correcció
en els treballs, netedat i presentació, puntualitat, creativitat i originalitat. Les pràctiques es
qualificaran de 0 a 10.



Proves o exàmens: Es farà un examen o dos per avaluació, amb preguntes teòriques i
pràctiques. Els exàmens es qualificaran de 0 a 10.

l

Quadern d'apunts: Es revisaran periòdicament els apunts de l'alumne. Es valorarà que
estiguin al dia, així com l'ordre, la netedat i la presentació. Es qualificarà amb positius o
negatius.
-Per a la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial cura. Els criteris
mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:
-El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina.
-Has de posar data cada dia.
-Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
-Ha d'estar net i amb marges.
-Els enunciats han d'estar copiats íntegrament, posant el número de pàgina del llibre.



Material: Donat el caire eminentment pràctic de la matèria, es fa imprescindible que
l'alumne dugui el material necessari per a la realització de cada una de les activitats. Es
qualificarà amb positius o negatius.



Expressió oral: Es valorarà l'explicació, per part de l'alumne, de les activitats realitzades.



Assistència, actitud, hàbit de treball i participació: Es valorarà l'assistència, l'actitud de
l'alumne envers l'assignatura, l'hàbit de treball i la participació en les activitats individuals i
de grup. Es qualificarà amb positius o negatius.



La nota de l'avaluació es calcularà de la següent manera: les notes de les activitats
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pràctiques comptaran un 60%; les notes dels exàmens comptaran un 20%; per últim, les
notes de la resta d'apartats comptaran un 20%, sempre tenint en compte que l'acumulació
de negatius afectarà a la qualificació global de l'avaluació: per cada 3 negatius es podrà
descomptar fins a 1 punt de la nota final de l'avaluació.
 Per poder aprovar una avaluació, l'alumne haurà d'obtenir com a mínim un 3 damunt 10 en
les mitjanes de les activitats pràctiques i dels exàmens per separat.
 Per poder aprovar l'àrea a final de curs, cal haver aprovat almenys dues avaluacions, i la
nota final serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions..
 Per recuperar, l'alumne haurà de fer les activitats pendents, acabar les inacabades o repetir
les activitats suspeses. A final de curs, dins les classes ordinàries, es donarà l'oportunitat
de recuperar els exàmens suspesos mitjançant una prova que constarà de preguntes
teòriques i pràctiques.

3. Recursos i material necessari
Llibre de text.


Quadern de teoria fotocopiada, dissenyat pel Departament de Dibuix de l'IES Port
d'Alcúdia.

Materials.


Bloc de dibuix de paper Basik, format A4+, microperforat i sense requadre.



Quadern d'apunts, format A5, quadriculat.



Carpeta amb gomes, format A4+, per guardar el bloc, els apunts i altres materials.



2 fundes de plàstic format foli.

Material bàsic per a la realització de cada una de les activitats.
❏
❏
❏
❏

Llapis de grafit
Llapis de colors
Ceres
Retolador de punta
fina negre

❏
❏
❏
❏
❏

Retoladors de colors
Pintures al tremp
Pinzells
Regle
Escaire

❏
❏
❏
❏

Cartabó
Compàs
Tisores
Goma d'enganxar
de barra

4. Activitats complementàries
-Decoració del centre.
 -Participació a concursos.
 -SORTIDA: Visita a la Fundació Jakober d'Alcúdia. Prevista per al 2n trimestre.
 -Visita a exposicions: Depenent de la programació dels diferents espais culturals, es pot
programar la visita a alguna exposició, si ho permeten les condicions establertes per la
comissió d'Activitats Extraescolars.


