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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

Educació Plàstica

Assignatura

Dibuix Tècnic

Nivell

1r de Batxillerat

MATERIAL

AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Quadern, feina diària a classe, treballs pràctics:
Els treballs es realitzaran en funció de la unitat didàctica (esbossos,
làmines i exercicis).
Els treballs pràctics s'entregaran setmanalment. Aquells que no es
lliurin a temps, es lliuraran com a màxim la setmana següent a la
data de entrega i seran qualificats amb una nota màxima d'un cinc.
Els exercicis repetits seran qualificats amb una nota màxima d'un
cinc.
La seva entrega serà obligatòria. S’avaluaran tots els treballs
pràctics realitzats a classe, la cura del material, la netedat, el gust
per l’ordre en la representació i en el maneig dels materials i les
tècniques.

50

Proves gràfico-plàstiques:
Les proves escrites es realitzaran en funció de les diferents unitats
didàctiques.
En cas de no fer-se proves escrites aquest percentatge es sumarà al
dels treballs.

40

Participació a classe:
Es valorarà el treball en equip, la participació activa, l'actitud, l'esforç
i l'interès.
10

Obtenció de la qualificació final de juny

Mitjana matemàtica de les tres avaluacions
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Prova gràfico-plàstica:
Les proves escrites es realitzaran en funció de les diferents unitats
didàctiques.

60

Treballs de recuperació:
Els treballs de recuperació tindran en compte
l'evolució de l'alumne durant el curs i els blocs
temàtics que no hagin superat.

40

REMARQUES
Els treballs s'entregaran setmanalment. Els que no 'entreguin a temps s'entregaran com a màxim la setmana següent a la
data de entrega i seran qualificats amb una nota màxima de un cinc (5).
Si un alumne suspèn el primer o segon trimestre l'haurà de recuperar el trimestre següent.
Avaluació extraordinària:
La Nota final serà la suma dels apartats (Treballs i proves)sempre que l'alumne obtengui com a mínim un 2'5 de cada una de
les parts.
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