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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

Educació Plàstica

Assignatura

Educació Plàstica Visual i Audiovisual II

Nivell

4t d'ESO

MATERIAL
El primer dia de classe es donarà una llista amb tot el material necessari per a tot el curs.
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Quadern (diari personal),feina diària a classe i recerca d'informació:
El quadern estarà compost pels diferents treballs com apunts,
esbossos i idees per a l'elaboració de projectes.
A través d'internet, llibres, enquestes etc.

10

Treballs pràctics:
Els treballs es realitzaran en funció de la unitat didàctica. La seva
entrega serà obligatòria.
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.
Activitats fora de l'aula com sortides i conferències:
Quan es realitzen sortides, els exercicis preparats pel professor
seran d'entrega obligatòria.

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 se sumarà al
dels treballs.

30

Participació a classe, assistència i puntualitat, conducta:
Es valorarà el treball en equip, la participació activa, l'esforç i
l'interès.
L'assistència és obligatòria i la falta de puntualitat estarà penada
segons la normativa del centre.
Dins aquest apartat es valorarà la neteja de l'aula, portar el material,
respectar als companys i al professor.
Si l'alumne acumula 5 negatius tindrà un zero d'actitud.

10

Obtenció de la qualificació final de juny
L'obtenció de la qualificació final serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre que hi hagi un mínim de quatre ( 4 ) com a
nota a cada una. Les qualificacions inferiors s' han de recuperar individualment per després fer mitjana amb les altres .
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Lliurar treballs:
L'entrega dels treballs es obligatòria. Els alumnes s'hauran
d'informar al Departament d'Arts Plàstiques dels exercicis
corresponents i amb antelació suficient.

50

Prova gràfico-plàstica:
La prova del Setembre serà en funció dels continguts vists a la llarg
del curs.

50

REMARQUES
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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