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FULL D'INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA

MATÈRIA: VISUAL I PLÀSTICA

Nom del professor/a: Sònia Espejo i Francesc Gómez .           Curs i grup:  2 ESO A,B,C,D.

1. CONTINGUTS

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE

          1 La composició
2 El missatge visual

3  Avantguardes artístiques
4  Publicitat i disseny gràfic

       5  La geometria plana
6  Geometria de l’ espai

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR

• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits, visuals o corporals.
• Domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de

les seves pautes de descodificació i transferència.
• Conèixer tècniques, procediments, recursos i convencions dels llenguatges artístics.
• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits, visuals o corporals
• Esperit crític en l’observació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris.

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris de qualificació:
Tots  els  treballs  es  realitzaran  en  làmines  de dibuix   i  format  DinA4,  DinA3,  o  determinats  pel
professor/a en el seu moment així com el tipus de material.
Caldrà diferenciar aquells exercicis que siguin d'ensenyament/aprenentatge d'aquells que seran per
fer l'avaluació dels aprenentatges adquirits.
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  a
l'autoavaluació.
Les  activitats  que es  lliurin  un  cop se n’hagi  fet  la  corresponent  correcció  a  l’aula,  obtindran la
valoració mínima en objectiu assolit.
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.

Es valorarà molt positivament el  treball  a l’aula,  i  acabar a casa els últims
detalls. No val portar-ho tot fet de casa sense supervisió del dia a dia a classe.

Els exercicis d'avaluació dels aprenentatges o exàmens seran realitzats de forma individual sense
cap ajut de material d'estudi i en un temps determinat, a fi de comprovar el grau d'assimilació dels
coneixements i la capacitat de resolució en unes condicions materials i de temps limitades.
Serà indispensable tenir totes les làmines aprovades per tal de fer la mitjana final.
Es pot valorar la pèrdua de l’avaluació continuada quan la falta d’assistència injustificada supera el
30% de les hores totals.

• DIMENSIÓ PERCEPCIÓ I ESCOLTA: 5%
• DIMENSIÓ EXPRESSIÓ, INTERPRETACIÓ I CREACIÓ: 70%
• DIMENSIÓ SOCIETAT I CULTURA: 5%
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• Les competències digital  (5%) i  personal  (15%) seran computades en l’avaluació general
final.

4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Recuperació de cada avaluació:

L’alumnat que malgrat el seu esforç no arribi a superar els objectius tindrà un suport addicional
per part del professorat mitjançant activitats de recuperació.
Les recuperacions de cada trimestre es faran al llarg del següent trimestre. Si no es recupera,
quedarà directament per la recuperació final ordinària de juny.
S'entregarà el dossier d'exercicis amb totes les làmines i exercicis correctament solucionats i
ordenats  cronològicament,  amb  un  caixetí  correctament  emplenat  amb  totes  les  dades
necessàries.

És molt important l’aspecte formal de la presentació del dossier.

Recuperació del curs globalment (av. final extraordinària):

En la data i hora assenyalada per lla recuperació, s'entregarà el dossier d'exercicis amb totes les
làmines  i  exercicis  correctament  solucionats  així  com les  activitats  de  reforç  i  consolidació
addicionals proposades pel professorat per aconseguir l´assoliment dels objectius. El dossier
estarà encapçalat per un caixetí correctament omplenat amb totes les dades necessàries.

És molt important l’aspecte formal de la presentació del dossier.
La no entrega del dossier en format i acabat correcte voldrà dir que es renuncia a realitzar
la prova escrita i, per tant, a no superar la convocatòria.

Tot seguit  es pot  procedir  a realitzar  una prova escrita  que versarà sobre aspectes i  temes
conceptuals simples que s’ha tractat a classe durant tot el curs.

La qualificació de la recuperació en ambdues convocatòries serà la mínima en cas de recuperar
la matèria.

Recuperació de la matèria dels cursos anteriors.

Es realitzarà una convocatòria al mes de novembre i un altre al mes de març.

Constarà d’una sèrie d’exercicis que l’alumne/a treballarà autònomament i el presentarà el dia
de la convocatòria. La presentació serà de la següent manera:

Es presentarà  un  dossier amb aquest  full  com a portada amb TOTES les  làmines ordenades i
totalment acabades, en format Din A4 de paper BASIK i els exercicis realitzats en full blanc normal
de 90 gr. 
A mesura que vagis acabant-les fes el senyal en la casella corresponent.
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CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE VISUAL I PLÀSTICA

NOM I COGNOMS DATA CONVOCATÒRIA

CURS ACTUAL CURS DE RECUPERACIÓ: 2 ESO

OK Làmina nº: Títol i Explicació
1 GESTALT. CREATIVITAT ABSTRACTA.

A partir  d’una sèrie de línies fetes a l’atzar,  realitzar la composició a
color. Serà com surti, només pensarem en el fons i la forma. Cap zona
en blanc.

2 COMPOSICIÓ EQUILIBRI I DESEQUILIBRI.
Realitzar dos composicions, una figurativa, amb línies geomètriques i
equilibrada, i l'altra amb línies orgàniques, abstracta i desequilibrada.
No deixar cap zona sense pintar.

3 SÒLIDS. LLUM I OMBRA.
Diferent incidència de la llum sobre superfícies planes o corbes.
Dibuixar  un  hexaedre  (cub),  una  piràmide,  un  cilindre,  un  con,  una
esfera i una figura composta lliure. Li donarem ombres amb color.

4 COLORS I TEXTURES. VAN GOGH.
Dividir la làmina en dos. Buscar la «Nit  Estrellada». Copiar-la en la part
superior. En la part inferior interpretar-la amb gammes de colors 
diferents.

5 CUBISME. AUTORETRAT.
Creativitat  figurativa:  Realitzaràs  un  autoretrat  seguint  les
característiques del cubisme. A tenir en compte el fons. Tota la làmina
estarà plena d’elements plàstics.

Exercicis
1 Percepció visual: copiar una figura impossible i dibuixar-la de manera

que pugui ser real.
TEMA 4 2 Fitxa   de  publicitat:  Escull  tres  anuncis  de  cada  tipus  de  publicitat

(descriptiva, emotiva i simbòlica) i comenta la denotació i la connotació.
TEMA 5 EXAMEN Estudiar  exercicis  de  mediatrius,  bisectrius,  divisió  de  segments,

circumcentre i incentre.
Indispensable portar joc d'escaires i compàs.

Signatura del pare/mare o tutor Signatura de l’alumne/a
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