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Departament d’ Expressió. 

 
Seminari, d’Educació Visual i 

Plàstica (EVP), Dibuix 

Professorat 

 
ESO: 1r, 3r i 4t d’ESO 

 
Ofelia Rosés 
Eva Ma Jiménez 

 
Matèries 

 
EVP: 1r  i 3r d’ESO             DT: 4t d’Eso 
 
L’àrea neix de la necessitat de potenciar en l’estudiant la capacitat de comprendre el estímuls 
visuals que rep, i expressar-se alhora a través dels seus propis missatges visuals, introdueix a 
l’alumne en un món de comunicació especialment ric i variat. 
El punt de partida de la matèria ha de ser la realitat quotidiana, tant la que proporciona la 
naturalesa com la desenvolupada per l’home. 
En l’ensenyament del llenguatge plàstic i visual és primordial incentivar la capacitat creadora, la 
seva iniciativa i espontaneïtat. 
L’aprenentatge amb finalitats prefixades, a través de codis visuals, artístics i tècnics, es concreta 
en postures diverses, que van des de la representació descriptiva a l’expressió subjectiva, la 
transferència i la transformació, amb l’objectiu d’afavorir el coneixement compleix. 
Les aportacions fonamentals de la matèria són: l’adquisició de l’autonomia i iniciativa personal, 
l’autoestima,  aprendre a aprendre, en la mesura que el pensament crític implica la presa de 
consciència de les pròpies capacitats, el reconeixement de les capacitats dels altres i la 
identificació de les pròpies limitacions com a instrument de millora. 
S’han seleccionat i desenvolupat els continguts, tenint en compte el reforçament del món 
emocional, afectiu i expressiu, així com l’alfabetització visual i el desenvolupament de la 
personalitat.   
 
 
Instruments d’avaluació 
 
L’avaluació es continua i té en compte el progrés de l’alumnat, l’adquisició de les competències 
bàsiques i les mesures de reforç. 
La matèria és procedimental, per tant es basarà en l’entrega de làmines. 
En acabar un tema l’alumnat lliurarà una làmina amb els procediments treballats a classe, seguint 
les normes de presentació i retolació. La làmina   l’haurà de  lliurar l’alumnat quan el professor ho 
indiqui 
És imprescindible el lliurament de totes les làmines previstes a l’avaluació per a superar el 
trimestre.  
L’organització temporal de l’àrea s’articula principalment de forma procedimental, els continguts 
s’integren en l’aplicació d’activitats, que a la vegada generen l’aprenentatge significatiu, els 
alumnes incorporen nous conceptes i procediments. 
 
Es valorarà  l’actitud i comportament  de l’alumnat a l’aula: 
- La presentació de làmines i el lliurament d’elles en els terminis indicats. 
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- L’atenció i el treball a l’aula. 
- L’assistència a les classes. 
- Tenir cura del material utilitzat. 

Contribuir al clima de convivència a l’aula. 
 
Càlcul nota trimestral 
 
Trimestral 
- Procediment, làmines 70% 
- Actitud comportament: 30% 
 
 
 
Càlcul nota final de curs ( Juny) 

 
Càlcul nota final de curs (juny): Per aprovar al juny, es imprescindible l’entrega d’un  
dossier amb totes les làmines del curs 10%. El càlcul dels tres trimestres comporta la nota  
 procedimental 60%, l’actitud i el comportament: 30%. 
 
 
Recuperacions 
 
· Recuperació trimestral: entrega de la làmina o les làmines no lliurades a la següent avaluació. 
· Recuperació ordinària Juny: l’entrega d’un dossier amb totes les làmines del curs, es valorara 
l’actitud i el comportament. Atenent a la diversitat,  el nombre de làmines a entregar dependra de 
les adaptacions. 
· Recuperació extraordinària setembre: Es fa un examen procedimental de competències 
bàsiques. 
· Recuperació cursos anteriors:  
Per a recuperar 1r d’Eso, dues opcions:  
- Al mes de març, en 2n d’Eso es fa una entrevista amb l’alumne i una prova 

individualitzada. 
- Al cursar 3r d’Eso, si el progrés de l’alumne es positiu recupera automàticament el dibuix 

pendent de 1r d’Eso. 
Per  a recuperar 3r d’Eso, dues opcions:  
- Si l’alumne ha optat per la optativa de 4t d’Eso de dibuix, si el progrés de l’alumne es 

positiu recupera automàticament el dibuix pendent de 3r d’Eso. 
 -   Al mes de març, en 4t d’Eso es fa una entrevista amb l’alumne i una prova      
individualitzada. 

 
Càlcul nota convocatòria extraordinària (Setembre) 
Aquells alumnes que no superin la matèria al mes de juny  l’hauran de recuperar al mes de 
setembre, mitjançant un examen de competències bàsiques. 
 
 


