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

curs  4ESO

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

Primera Avaluació:

           UNITAT 1 : DIBUIX ARTÍSTIC
                             L'esbós d'elements reals
                             L'encaix i el clarobscur
                             Motius de representació, la figura humana
                             
           UNITAT 2 : IL.LUSTRACIÓ DIGITAL
                             Autors i estils
                             Tècniques i desenvolupament del treball
                             Temàtiques, crítica social i elaboració de missatge
           
           UNITAT 3 : DIBUIX VECTORIAL I PUBLICITAT
                             Conceptes teòrics, software i aplicacions
                             Logotip i identitat corporativa
                             Maquetació i publicació
                             Cartellisme i xarxes socials

Segona Avaluació:

           UNITAT 4 : LLENGUATGE SEQÜENCIAL
                             Conceptes teòrics. Història, autors i gèneres
                             Guió i disseny de personatges, objectes i espais, storyboard
                             Dibuix i color digital al còmic
                             Acabats, textos, rètols, globus, paginació
                             
           UNITAT 5 : SISTEMES DE REPRESENTACIÓ I (AXONOMETRIA)
                             Introducció als sistemes de representació
                             Representació dièdrica dels objectes: planta, alçada i perfil
                             Fonaments del sistema axonomètric isomètric
                             Exercicis de perspectiva axonomètrica

           UNITAT 6 : SISTEMES DE REPRESENTACIÓ II (CÒNICA)
                             Representació intuïtiva de la perspectiva
                             Fonaments del sistema cònic
                             Exercicis de perspectiva cònica

Tercera Avaluació:

           UNITAT 7 : LA PINTURA EXPRESSIONISTA
                             Autors i obres
                             Tècniques pictòriques: aquarel·la i acrílic
                             Dibuix i pintura del natural
                             
           UNITAT 8 : PINTURA I FOTOGRAFIA DIGITAL
                             El tractament de la imatge digital
                             Tècniques d'addició de color
                             Fotografia i fotomuntatge   

           UNITAT 9 : ESCULTURA DEL SXX
                             Autors, obres i estils
                             Tècniques escultòriques
                             Construcció tridimensional digital
                             Representació tridimensional de la figura humana
                            



METODOLOGIA I MATERIALS

Les classes s'organitzen al voltant dels projectes que el professor va encomanant. Aquests projectes comencen amb

una introducció teòrica, projecció de material audiovisual i presentació de diversos autors. Posteriorment l'alumnat 

compta amb un temps (que organitza al seu criteri) per desenvolupar el projecte. La comunicació amb el professor 

és contínua. 

No existeix llibre de text. Tot el material està disponible a l'aula virtual, espai on l'alumnat disposa també d'eines de 

comunicació i intercanvi d'informació amb el professor. Es dona molta importància a la planificació i concepció dels 

projectes, cada esbòs o idea apuntada formarà part de la informació adjunta que es lliurarà amb el projecte. Tot el 

material generat per l'alumnat tindrà la seva còpia digital (cal fotografiar tots els treballs i tenir-los organitzats per 

lliurar a travès de l'aula virtual) a part del format físic.

A part dels projectes encomanats, l'alumnat ha de tenir un quadern gràfic on, setmanalment anotarà totes les seves 

idees, inquietuds i circumstàncies que podrien després esdevenir material per nous projectes. Un banc d'idees 

permanent de cada estudiant.

L'alumnat aprofitarà els dies de semi-confinament a casa per avançar amb els projectes i quadern gràfic. La 

comunicació amb el professor sempre estarà oberta a travès dels canals establerts (correu electrònic i Moodle). Tots

els treballs seran revisats i comentats els dies de classe presencial. L'alumnat emprarà per la resolució dels seus 

projectes tot tipus de material, inclòs les eines digitals que disposa el centre: ordinadors, tauletes gràfiques, tablets, 

pencils així com software de creació gràfica i aplicacions mòbils. També faran ús dels seus telèfons mòbils personals

com a eines de treball. Les primeres setmanes del curs és necessari dedicar temps de classe a explicar el 

funcionament dels programes i aplicacions de creació i manipulació d'imatge per tal que els alumnes explotin 

completament les possibilitats d'aquests recursos.

El desenvolupament dels diferents projectes s'organitzarà mirant de crear un ambient de treball que possibiliti els 

diferents ritmes d’aprenentatge. Es fomentarà també un enfocament interdisciplinari de l’ensenyament. L'alumnat 

d'aquesta assignatura assumeix habitualment projectes plàstics d'aplicació real al centre com ara el disseny de la 

camiseta commemorativa de 4t d'ESO, la creació de la imatge publicitària de la cursa solidària a favor de Níger, 

creació d'espais amb presencia d'art públic dins el centre i col·laboració amb projectes gràfics de divulgació 

científica i cultural en col·laboració amb altres departaments.

AVALUACIÓ

La nota de cada avaluació és la mitjana de totes les qualificacions (projectes, esbossos i quadern gràfic)  obtingudes

durant aquest període. La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Amb el curs en 

marxa, un alumne sempre podrà recuperar o millorar les notes corresponents a projectes ja lliurats.  L'assistència, 

actitud amb l'assignatura i puntualitat en l'entrega del treballs, seran qüestions a considerar a l'hora de treure les 

mitjanes de les avaluacions, permetent arrodonir-les a l'alça.

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.

 CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Durant el trimestre l’alumnat tindrà la possibilitat de recuperar els projectes suspesos mitjançant la seva repetició o a

través de presentació de propostes alternatives. Passat el trimestre l'alumne seguirà tenint aquesta opció, tantes 

vegades com vulgui mentre el curs estigui en marxa. Quan l’alumnat suspengui una avaluació podrà recuperar 

aquesta mitjançant la repetició o lliurament dels projectes suspesos o no lliurats. Acabat el curs, si l'avaluació no ha 

estat positiva, caldrà anar a la prova extraordinària que consistirà en lliurament de treballs i s'especificarà en el seu 

moment.


