INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA
MATÈRIA: OPTATIVA PLÀSTICA APLICADA
Nom del professor/a: SONIA ESPEJO ARCE
Curs i grup: 2019-20 3r ESO GRUPS:A,B,C,D
1. CONTINGUTS
PRIMER TRIMESTRE:
-Halloween
-Nadal
SEGON TRIMESTRE:
-Carnestoltes
-Dia de la dona
-Portes Obertes
TERCER TRIMESTRE:
-Sant Jordi
-Graduacions
-Fi de curs
2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR
Es farà esmena de les competències pròpies de l’àmbit artístic a assolir al 3r 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.
Les competències principals dins de cada dimensió són les següents:
Dimensió expressió, interpretació i creació


C4.Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en
moviment.



C5.Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies
de cada àmbit.



C6.Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics.



C7.Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com
col·lectius .

Dimensió societat i cultura


C8.Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i
funcions.



C9.Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i
social.

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 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.
Obtenció de la qualificació global de l’àrea:
o

Competències bàsiques pròpies de la matèria

TOTAL
80%

 Dimensió expressió, interpretació i creació 75%
 Dimensió societat i cultura 5%
o
o

Competència digital
Competència personal i social

5%
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):
Assoliment excel·lent (AE) :

entre 7 i 8
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.
4. 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.
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.

