
 DOSSIER ALUMNAT 

 2n ESO 

 CURS 2022-23 



 EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL II 

 Professora: Elizabeth Calvo Saiz 

 Hores lectives  Hores lectives del curs 

 3 hores lectives  110 hores aprox. 

 1a Avaluació  1. Geometria artistica. 
 2. Xarxes. Moviment i efecte visual. 

 2n Avaluació  3. Art i decoració. 
 4. Els Colors i les tècniques artístiques. 
 5. Volum, creem objectes. 

 3a  Avaluació  6.Textura com a tècnica d’expressió. 
 7.El disseny gràfic. 

 Criteris d’avaluació i qualificació 
 Dins de la  qualificació  s’avalua el grau de compliment  dels estàndards avaluables i el grau d’assoliment de les 

 competències clau. 
 ●  Ús de diferents tècniques i materials 
 ●  Realitzar els diferents treballs durant el curs. Els treballs han de ser d’elaboració propia. 
 ●  Valoració del nivell d’acabat i estètic els treballs plantejats. 
 ●  Dur el material requerit genèric i específic per poder realitzar els treballs. 
 ●  Mantenir un comportament, actitud i  participació correcta durant el curs. 
 ●  Proves específiques: treballs pràctics, teòrics i exàmens. 

 10% 
 Proves escrites 

 80% 
 Valoració de les proves pràctiques 

 10% 
 material, puntualitat, entrega de feines, 

 comportament i interès. 

 Criteris de lliurament de tasques. 
    Els treballs es lliuraran dins la data establerta. 
    Tots  els  treballs  teòrics  i  pràctics  seran  lliurats  obligatòriament  per  poder  aprovar  cada  avaluació.  En  cas 

 de no lliurar algun del treballs  l'avaluació estarà suspesa. 
    Es podran entregar treballs fora de la data establerta, però sols es  podrà obtenir un 5 com nota màxima. 

 Criteris de recuperació d'avaluacions pendents. 
    L'avaluació  és  contínua  respecte  al  lliurament  de  treballs,  per  aprovar  cada  avaluació  tots  els  treballs 

 hauran d'estar lliurats correctament. La nota final del curs serà la mitjana de les respectives avaluacions. 

 Material específic de l’assignatura. 
    La  professora  demanarà  el  material  general  en  començar  el  curs.  Després  a  cada  avaluació  hi  haurà  un 

 material específic per realitzar les activitats, el professor,informarà amb antelació. 

 Activitats complementàries previstes: 
   

 S´organitzaran diferents sortides al llarg del curs entre elles la visita a la Seu i a la Fundació la Caixa junt 
 amb el departament de Socials. 
 Es participarà en diferents concursos artístics externs. 

   




