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INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE DIBUIX TÈCNIC I

Nom el professor/a:  Francesc Gómez

Curs i grup: 1r Batxillerat.

1. CONTINGUTS

1r Trimestre
1. Construccions geomètriques fonamentals.
2. Polígons regulars.
3. La circumferència. Tangències i enllaços.

2n Trimestre
4. Corbes còniques.
5. Corbes tècniques.
6. Proporcionalitat i semblança. Escales
7. Transformacions geomètriques.

3r Trimestre
8. Els sistemes de representació.
9. Sistema dièdric.
10. Sistema axonomètric.
11. Sistema cònic.

1. OBJECTIUS

Assolir les competències bàsiques de dibuix tècnic de l'àrea de visual i plàstica .

2. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Valoració de les proves específiques.

Valoració del dossier amb tots els exercicis proposats a classe.

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Es realitzaran un mínim de dos controls per trimestre. Aquests seran valorats de la següent manera:

L ‘aspecte procedimental i el en conceptual serà el 80 % de la nota del exercici i correspon al procés
seguit i a la solució correcta. El 20 % restant de la nota correspon al rigor del procés gràfic utilitzat, la
construcció gràfica àgil, la claredat del dibuix i l’explicitació amb valor de línia del procés i del resultat.
El resultat de cada control no podrà ser mai inferior a 3 per a fer promig.

Es calcularà la mitja de les qualificacions obtingudes en els exàmens.

Això formarà el 90% de la nota final de trimestre.

El restant 10% de la nota serà obtinguda de presentar el dossier amb tots els exercicis proposats
durant aquest i la ponderació de les pràctiques i actitud a classe.
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4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE

A nivell intern i sempre a criteri del professor, es pot realitzar les recuperacions parcials dels controls
per tal de comprovar que l’alumnat ha assolit els continguts dins del trimestre.

Al final del curs es realitzarà una recuperació que serà per trimestres no assolits.
La nota final del curs és la mitja aritmètica deis tres crèdits cursats, i per aprovar-ho caldrà un mínim
de 5.

El mes de juny i setembre es realitzaran exàmens de recuperació: I ‘alumne s’avaluarà només dels
crèdits suspesos.

La qualificació final en la convocatòria de setembre serà de 5.
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