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1. CONTINGUTS 

 
PRIMER TRIMESTRE: 
-Estris de dibuix tècnic 
-Les línies. Tipus 
-La circumferència 
-Traçats de perpendiculars i 
paral·leles  
-Angles 
-Teorema de Tales 
-Els polígons 
-Els triangles 
-Els quadrilàters 
-Construcció de polígons 
regulars inscrits en una 
circumferència 

 
SEGON TRIMESTRE: 
-La percepció de la imatge 
-Tipus d’imatges 
-Lectura d’imatges 
-Comunicació visual 
-La publicitat i els mass media 
-El punt 
-La línia 
-La textura 
-El pla 
 

 
TERCER TRIMESTRE: 
-La llum i el cercle cromàtic 
-Pigments 
-Les gammes cromàtiques 
-Concepte d’espai 
-Concepte de volum 
-Relacions entre formes planes 
 

 
2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR 

Al final de l’etapa de 4r de la ESO, els alumnes han de ser competents en els aspectes propis de la 
matèria d’Educació Visual i Plàstica. Es farà esmena de les competències pròpies de l’àmbit artístic a 

assolir al 1r curs de la ESO i a més a més es contempla treballar amb les competències transversals 
de l’àmbit digital i de l’àmbit personal i social, que estan contemplades dins de cada dimensió. 

Les dimensions pròpies de l’àmbit artístic són les següents: la dimensió percepció i escolta, dimensió 
expressió, interpretació i creació i dimensió societat i cultura. 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Criteris de qualificació 

Tal com marca el nou decret d’avaluació, la matèria s’avaluarà a partir del grau d’ assoliment de les 
competències que conformen cada una de les dimensions. Al llarg del curs l’avaluació seguirà sent 
numèrica i s’ adaptaran a la nova nomenclatura a final de curs. La nota final del trimestre es calcularà 
a partir de les qualificacions obtingudes en els exàmens, exercicis procedimentals, aportació de   
material, actitud a classe, treball i/o projectes, sent el resultat final: nivell no assolit, nivell satisfactori, 
nivell de notabilitat i nivell d’excel·lència. 
 

 

 

 
CODI: R-PE06.3-1.3* Pàgina 1 de 2 

Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Pompeu Fabra 

Obtenció de la qualificació global de l’àrea:                                           TOTAL 
 

o Competències bàsiques pròpies de la matèria                    80% 

 Dimensió percepció i escolta  5% 

 Dimensió expressió, interpretació i creació  70% 

 Dimensió societat i cultura  5% 

o Competència digital                                                               5% 
o Competència personal i social                                             15% 

Equivalència entre les noves qualificacions i les numèriques: 

Per a totes aquelles activitats i exàmens que s’avaluïn amb una qualificació entre 0 i 10, 
l’equivalència amb les noves qualificacions serà la següent: 

No assoliment (NA):       entre 0 i 4’9 

Assoliment satisfactori (AS):   entre 5 i 6’9 

Assoliment notable(AN):       entre 7 i 8 

Assoliment excel·lent (AE) :       entre 9 i 10 

4. CRITERIS  DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I AV. FINAL EXTRAORDINÀRIA 

Recuperació de  cada avaluació i final: per recuperar les avaluacions el professor indicarà les pautes 
pertinents al finalitzar cada trimestre. 
Recuperació del curs globalment (av. final extraordinària): consistirà en un dossier indicat per el 
professorat. 

5. MATERIAL 

La majoria dels treballs es realitzaran amb els estris de dibuix(regles, compàs, colors, retoladors ...) i  
en làmines de dibuix  i format DinA4 / DinA3 que hauran de portar els alumnes, a més de la 
manipulació i experimentació amb materials reciclats (tubs de cartró cuina o wc, teles, llanes,...) o 
experimentals (cartró ploma, reixetes, filferro, fustes,....) . Ja que no disposem de llibre de text, l’ 
aportació del material diari serà molt important per el seguiment de la matèria, sino, farà que l’alumne 
quedi endarrerit en el procés d’aprenentatge. Caldrà diferenciar aquells exercicis que siguin 
d'ensenyament/aprenentatge d'aquells que seran per fer l'avaluació dels aprenentatges 
adquirits(examen). Els exercicis d'aprenentatge seran realitzats amb l'ajut de tot el material d'estudi i 
consulta que es cregui necessari, i treballant juntament amb els companys d'aula, la qual cosa 
contribuirà al treball cooperatiu i l'autoavaluació. Algunes tasques requereixen més temps 
d'elaboració del que està indicat, però es tracta de treballs que s'hauran pogut iniciar i orientar a l'aula 
i que es poden acabar a casa, en tractar-se d'una feina més instrumental. 
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