ASSIGNATURA: Educació Plàstica i Visual
Grups
A,B,C,- D,E

CURS: 2021-22

NIVELL: 2nESO

Professor/ Professora
Francisco José Cañellas Fuster.

1a avaluació (del 13/09/21 fins al 22/12/21); 14 setmanes. Lliurament de notes: 22 de desembre.

Continguts essencials
● Geometria
● L’Encaix, el Dibuix
● La Composició

Criteris d’avaluació
●
●
●
●

Adequació a les propostes.
Netedat, ordre i correcció.
Originalitat.
Implicació i quantitat de feina.

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril.
Continguts essencials
● Elements grafico-plàstics.
Tècniques i procediments.
● Clarobscur, Espai i Volum.
● Color i Textura.

Criteris d’avaluació
Els mateixos que a la primera avaluació

3a avaluació

ESO i 1r. Batxillerat: del 25/04/22 fins al 23/06/22; 9 setmanes.
2n.Batxillerat: del 25/04/22 fins al 31/05/22; 5 setmanes.
Continguts essencials

Criteris d’avaluació
Els mateixos que a la primera avaluació

● La Perspectiva.
● Imatge i comunicació.
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Instruments d’avaluació
● Làmines, treballs i si fos necessari exàmens.
● Actitud envers l’assignatura

Criteri de qualificació
(% de la nota)
80 % de la nota

20% de la nota

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs): Dur sempre a classe tot el
material necessari per a poder fer feina (bloc, compàs, regla, colors....),tenir una actitud de
respecte cap al professor, companys i material, i lliurar les feines el dia assenyalat. Les feines,
després de corregides, s’han de conservar per a entregar-les totes juntes a final de curs.
* L’ordre dels continguts es podrà alterar, debut a la pròpia naturalesa de la matèria.
ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
PENDENT DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS A REALITZAR
treballs a lliurar (només aquells alumnes
que no cursen l’assignatura el curs actual)
seguiment per part del professor de
l’assignatura al curs actual (només aquells
alumnes que cursen l’assignatura el curs
actual)
consulta i seguiment del cap de
departament

Preciseu el % de contribució en la nota final i
l’horari d’atenció a l’alumnat
100%
100% El seguiment es realitzarà a les classes del
curs actual.

Dia: Dimarts
Hora: 11:00 h

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA

Poseu una creu

si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual

X
X

mitjançant una prova parcial el mes de desembre
mitjançant una prova parcial el mes de març/abril (lliurament de treballs)

X

mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril (lliurament de
treballs)
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