Metodologia i orientacions didàctiques.
Objectius bàsics per assolir:
Creativitat.
Potenciar l’autoestima / formació personal.
Hàbits.
Motivació, (per els procediments) divertir-se i compartir.
Motivació, (per els coneixements) aprendre a estimar l’art.
Per a un aprenentatge significatiu.
Activar coneixements previs, (què coneixem).
Plantejar què volem saber, (interessos i capacitats).
Motivació, proposant un repte, (augmentant el grau de dificultat, nova tècnica).
Activitats afins als alumnes, per interès: personal, de grup, de l’entorn, d’actualitat.
Avanç progressiu: incorpora coneixements anteriors, planteja nous reptes.
Adequat a les seves capacitats: basat en coneixements previs.
Motivador: aprenentatge de qualitat, novetat tècnica o temàtica.
Funcionalitat: aplicació pràctica, interès concret.
Treball en grup i de forma individual: buscar la col·laboració.
Forma de treball molt clara i acotada: per establir límits, plantejament de la
tècnica, establir composició i retolació, proposar temàtica.
Espai de llibertat: per estimular la llibertat, per estimular l’expressió individual.
Teoria com a resultat de la pràctica: resultats diversos, i correcció pública.
Avaluació: auto-avaluació, esperit de superació, correcció pública.
Actitud: assistència, puntualitat, portar el material., respecte (companys, material).
Procediments: treball continuat. mostrar interès fer els deures. organització del treball
esperit de superació(auto- correcció).
Continguts: progrés, (mostrar domini de la tècnica). bons acabats. creativitat. esperit
crític, (tenir criteri de valor).

ORGANITZACIÓ DE L’AULA DE PLÁSTICA.

ORGANITZACIÓ PER ZONES: magatzem.
Neteja.
Taules alumnes.
Armaris treballs.
Profes.
TAULES: màxim de 4 a 5 alumnes per taula. S’ha de respectar el lloc inicial, (en principi poden
seure a on vulguin i sobretot tenir molta cura de les taules.
ABRICS I MOTXILLES: Seria ideal que es pogués deixar el material ( que no es fa servir a plàstica)
a les guixetes. En tot cas només es tindrà a sobre de la taula el material específic de plàstica.
Existirà una ZONA PER DEIXAR TREBALLS EN CURS, i una altra ZONA PER PENJAR ELS
TREBALLS DEFINITIUS. Com sempre es demana respecte i cura pels treballs, recordem que es
tracta d’un aula compartida per la qual cosa la netedat i l’ordre es fonamental. Per això es
RECOLLIRÀ 10 MINUTS ABANS de finalitzar la classe.
Els alumnes hauran de portar EL MATRIAL ESPECÍFIC CADA DIA a més a més hi ha un
MATERIAL QUE APORTA EL CENTRE ( sabó, dissolvents, paper per eixugar, pinzells, acetats,
pintures, cartolines, cartabons, escaires, fixadors i en alguns casos làmines de dibuix).
Els TREBALLS NO REALITZATS A CLASSE per falta d’assistència, s’hauran de recuperar a
casa. Durant la REALITZACIÓ DELS TREBALLS A CLASSE, els alumnes no es podran aixecar
de la cadira.

