VISUAL I PLÀSTICA
CRITERIS D´AVALUACIÓ
Curs 2015-2016
Per avaluar la matèria de VISUAL I PLÀSTICA es tindran en compte dos paràmetres:
1. Els CONTINGUTS: Fan referència als coneixements que has adquirit sobre la matèria i el procés que
utilitzes per assolir-los.
2. L´ACTITUD: Es refereix als teus hàbits, participació i comportament en general.

Normes que han de conèixer i seguir l´alumnat:
1. Cal que realitzis totes les activitats que t’encomani el/la professor/a.
2. Has de ser ordenat, rigorós i net en la realització dels treballs, projectes i activitats.
3. Els terminis de lliurament d’activitats i treballs s’han de complir amb estricta puntualitat.
4. Les classes tenen una hora d’inici i d’acabament que s’han de respectar.
5. Cal assistir a classe i portar diàriament tot el material necessari.
6. El treball de classe i els deures cal fer-los en el llibre d´activitats “Quadern de Visual i
Plàstica”.El Quadern es personal i intransferible (no pot reutilitzar-lo cap altre alumne). El
lliurament del Quadern de Plàstica en el termini previst és condició necessària per poder fer la
prova i ser avaluat. La pèrdua del “Quadern de Plàstica” implica adquirir un llibre nou.
7. Les faltes d’assistència i els retards cal que siguin justificats pels pares i per escrit. Un excés de
faltes d’assistència i/o retards a classe sense motiu justificat pot suposar la no superació de
l’actitud i per tant la no superació de la matèria.
8. Cal participar a classe i mantenir una actitud positiva ( esforç, constància... )
9. Cal col·laborar en la conservació i manteniment de l’aula i de qualsevol altre espai de l’institut.
10. Cal ser respectuós amb els companys/es i amb el professorat.
11. Tractament de l’ortografia: d’acord amb els criteris del centre, tindrem en compte l’ortografia
catalana a l’hora d’avaluar; a 2n d’ESO les notes finals podran ser corregides a la baixa fins a
0’5 punts, i a 3r i 4t d’ESO .
L’incompliment d’alguna d’aquestes normes pot suposar la no superació de la matèria.
CRITERIS D’AVALUACIÓ ESO1,2,3 i 4
Nota final de l’avaluació:
Si cal hi haurà una prova com a mínim per avaluació i revisions periòdiques del llibre d´activitats “Quadern
de Plàstica”. La nota final de l´avaluació sorgirà de la mitjana aritmètica de les proves (50%) i de les
activitats del “Quadern de Plàstica” (50%) . Això més l’actitud i l’estudi personal es decidirà la nota final
de l’avaluació.
Amb el benentès que:
Les condicions indispensables per a aprovar i superar la matèria són:
a) Lliurar el “Quadern de Plàstica, amb totes les activitats realitzades i amb una bona
presentació.
b) Portar el material de dibuix i fer les activitats que hi haurà diàriament a l´aula. Així com seguir
un bon procés de treball a classe.
c) Mostrar una actitud correcta i positiva a l´aula .No tenir cap comunicat de conflicte. No faltar
el respecte als companys, a la matèria i al professorat.
En el cas que no es respecti algun d´aquests supòsits o d´altres que perjudiquin el normal
desenvolupament de les classes. El professor podrà penalitzar fins un 20% la nota final.

Criteris de promoció de la matèria
- Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final sigui igual o superior a 5.
- Per tal d’aprovar la matèria, com a resultat de l’avaluació contínua del curs es seguiran els criteris del
departament de Visual i Plàstica, que són els següents:
a) Amb tres avaluacions aprovades: Promociona.
b) Es promociona, sempre i quan l’avaluació suspesa no sigui la tercera i la nota mitjana de tot el curs
sigui superior o igual a 5.
- En qualsevol altre cas, NO promociona.
Recuperació d´una avaluació:
L´avaluació es contínua, és a dir: aprovant l´avaluació o curs posterior s´aprova l´anterior.
A final de curs ,per juny , hi haurà una recuperació final. Aquesta consistirà en la realització d´un
examen .La nota en cap cas podrà ser superior a 5.

Adaptacions curriculars
En el cas de fer adaptacions, la nota final de la matèria seguirà els criteris de l’apartat anterior. Ara bé, les
proves i l’exigència del treball personal a classes, l’elaboració del dossier-llibreta i els possibles “deures”
s’adequaran a les seves condicions i capacitat.

Recuperació del curs sencer
L´alumnat que per juny no superi la matèria, tindrà un control extraordinari per setembre. Aquest
control consistirà en la realització d´un examen teòric i pràctic dels conceptes; referits als
“Tingues en compte” de cada tema del llibre.
Per superar el curs, l´alumnat caldrà haver fet correctament el control i els exercicis pràctics a partir
del “ Tingues en compte, la proposta de treball i materials “ .
La nota en cap cas podrà ser superior a 5.

Alumnat amb la Visual i Plàstica pendent del curs anterior
L’alumnat amb la Visual i Plàstica pendent del curs/os anterior/s, si supera el curs actual, es
considerarà recuperat el curs/os anterior/s.
Amb el ben entès que en cas de no superar el curs vigent li quedaran dos cursos pendents per
aprovar de Visual i Plàstica per juny o setembre. La nota en cap cas podrà ser superior a 5.

