
CURS: 2020/21 ASSIGNATURA: Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

curs  2n i 3rESO

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

Primera Avaluació:

           UNITAT 1 : EL LLENGUATGE FOTOGRÀFIC
                             Representació objectiva y subjectiva
                             Interacció de llenguatges artístics
                             Tractament de la imatge digital
                             
           UNITAT 2 : ART I GEOMETRIA
                             Referents artístics                                                            
                             Polígons regulars
                             Polígons estrellats

Segona Avaluació:

           UNITAT 3 : PUBLICITAT I XARXES SOCIALS
                             lntencionalitat i significat de les imatges
                              Anàlisi i trencament d'estereotips
                             Elaboració del missatge
                             
           UNITAT 4 : INTERPRETACIÓ D'OBRES
                             Autores i estils
                             Imatges i graus d'iconicitat
                             Tècniques graficoplàstiques

Tercera Avaluació:

           UNITAT 5 : IMATGE I COMUNICACIÓ
                             Expressió plàstica i finalitat estètica
                             El fotomuntatge
                             Tècnica i desenvolupament del treball
                             
           UNITAT 6 : ART, ACCIÓ i PARTICIPACIÓ
                             Referents artístics
                             Representació efímera i perdurable
                             El missatge audiovisual

METODOLOGIA

A l’aula es potenciarà l’aprenentatge de llarga durada i, per tant, l’aprenentatge significatiu en oposició al memorístic.

L'alumnat ha d’aprendre a ser capaç d’investigar pel seu compte i aprofundir en la matèria, així com a fer ús de 

diverses fonts. Els dies de treball a casa la comunicació amb el professorat sempre estarà oberta a travès dels 

canals establerts (correu electrònic i Moodle). L'alumnat emprarà per a la resolució dels seus projectes tot tipus de 

material, inclòs les tablets del centre així com aplicacions diverses. També faran ús dels seus telèfons mòbils 

personals com a eines de treball. Les eines audiovisuals com a recursos didàctics seran fonamentals, ja que les 

imatges són eix vertebrador del món actual. Les activitats de l’aula s'organitzaran creant un ambient de treball que 

possibiliti diferents ritmes d’aprenentatge. Es fomentarà també un enfocament interdisciplinari de l’ensenyament.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

Realitzar tots els projectes encomanats demostrant reflexió i desenvolupament de les idees fins la concreció final.

Presentar els treballs amb la neteja i organització exigible

Lliurar els projectes dins el termini previst.

Obtenir uns resultats imaginatius i personals.

Treballar a classe tot mostrant una actitud participativa.



Estar atent a l'Aula Virtual, treballar a casa i mantenir comunicació amb el professorat pels canals establerts (correu 

electrònic i Moodle).

Tenir bon comportament i respecte per les normes de convivència (deixar treballar a companyes i companys, no 

destorbar les explicacions del professorat).

 Assistir regularment a classe. Un grau significatiu d'absentisme comportarà avaluació negativa.

Dur el material exigit diàriament a classe.

Tenir cura del material propi i comú.

Col.laborar en la neteja de l'aula i els espais comuns del centre.

MATERIALS

Treballem sense llibre de text. El professorat aportarà informació en forma de fotocòpies, visualització d'imatges 

projectades, presentacions en power point, etc. L’alumnat s’ha de preocupar de tenir i portar el que el professorat 

indiqui per a cada exercici. El professorat indicarà de forma precisa els instruments i material necessari per a cada 

avaluació. S’utilitzarà el material creat pel professorat de l’assignatura tant a nivell presencial com els dies no 

presencials 

 CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Durant l’avaluació l’alumnat tindrà la possibilitat de recuperar els treballs suspesos mitjançant la seva repetició o a 

través d’exercicis alternatius.

Quan l’alumnat suspengui una avaluació podrà recuperar aquesta mitjançant la repetició o lliurament dels treballs 

suspesos o no entregats, segons sigui el cas.

Quan es produeixi l’avaluació negativa d’un treball l’alumnat podrà tornar a realitzar-lo per tal d’assolir-ne l’avaluació 

positiva. Aquesta repetició del treball es pot realitzar tantes vegades com es vulgui, dins l’avaluació en curs o durant 

la/les següent/s.

PENDENTS

Per recuperar l’àrea d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual serà necessari realitzar correctament i lliurar una sèrie 

d’activitats que suposen un compendi dels continguts principals del curs. Els treballs es presentaran al departament 

de Dibuix al llarg del curs segons el calendari donat pel centre. El departament de Dibuix farà arribar a cada alumnat

el llistat amb les activitats i el calendari de presentació. En qualsevol moment del curs l'alumnat pot acudir al 

departament per demanar dubtes.

El departament de Dibuix està d'acord a derivar al departament d'Orientació la gestió de l'alumnat pertanyent a 

programes específics i amb l'assignatura d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual pendent. 


