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

curs  1rESO

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

Primera Avaluació:

           UNITAT 1 : EL LLENGUATGE VISUAL
                             Configuració de la imatge plàstica
                             Experimentació i exploració de formes i imatges
                             Forma figurativa i forma abstracta
                             Iconicitat de la imatge
                             
           UNITAT 2 : GEOMETRIA BÀSICA
                             Elements geomètrics bàsics
                             Ús de les eines pròpies del dibuix tècnic
                             La representació tècnica i la seva finalitat estètica 

Segona Avaluació:

           UNITAT 3 : EL COLOR
                             La percepció dels colors
                             Experimentació amb els color primaris i secundaris
                             El cercle cromàtic
                             Gammes cromàtiques
                             
           UNITAT 4 : REPRESENTACIÓ DE L'ESPAI I DEL VOLUM I
                             Art i representació espacial
                             Representació bidimensional del volum
                             Aplicació de la perspectiva cònica

Tercera Avaluació:

           UNITAT 5 : REPRESENTACIÓ DE L'ESPAI I DEL VOLUM II
                             La tècnica del clarobscur
                             Concepte de tridimensionalitat
                             L'obra escultòrica 
                             
           UNITAT 6 : LA CREACIÓ DIGITAL
                             La cultura visual i els nous mitjans
                             Els recursos digitals
                             Experimentació i creativitat digital

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 d’informació, especialment les tecnologies de la informació i la comunicació. 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  juntament amb l'ús de l' Aula virtual de 

l’assignatura. 

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 treballs dins el termini previst.

Obtenir uns resultats imaginatius i personals.

Treballar a classe i mostrar una actitud participativa.



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

destorbar les explicacions del professorat). 

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. En començar el curs es donarà  un llistat de material que l'alumnat ha de disposar per 

seguir adequadament el ritme de les classes.

 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. 


