CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA MATÈRIA
· Es lliurarà una nota qualitativa trimestral conformada per les 3 Activitats
Avaluables (3AA) i diferents Activitats Complementàries (AC). El número
d’aquestes últimes dependrà del ritme de classe.
· S’hauran d’entregar, en la data establerta, les 3AA per trimestre. No entregar
alguna d’aquestes o no entregar-les a temps serà motiu per no assolir la matèria el
trimestre en curs.
· Per optar a la mitja del trimestre serà requisit indispensable entregar totes les
AC en les dates establertes. No entregar alguna d’aquestes o no entregar-les a
temps serà motiu per no assolir la matèria el trimestre en curs.
· Es farà mitja aritmètica de les 3AA per conèixer la nota quantitativa del trimestre.
Aquesta es transformarà posteriorment en la nota qualitativa.
· La nota de les AC sempre serà de NA o AS. Serà requisit indispensable que el
90% de les AC siguin AS per optar a fer la mitja aritmètica de les 3AA.
· Per les AA es proposaran sempre 2 opcions. L’opció A només optarà a la nota
quantitativa de 8,4 (AN) com a màxim.
· Relació d’Activitats Avaluables (AA) per trimestre:
Bloc 1 - DT

Bloc 2 - CA

Bloc 3 - EA

Fonaments del dibuix - Dibuix tècnic

Comunicació audiovisual

Expressió artística

Activitat 1

Activitat 2

Activitat 3

EL PUNT, L'ORIGEN DE TOT
Elements del dibuix: punt, línia, taca i trames

EX LIBRIS
Personalitzem les nostres llibretes i llibres

FONAMENTS DEL COLOR
Amb l’Hirameki i el Suminagashi

Activitat 4

Activitat 5

Activitat 6

GEOMETRIA I ICONICITAT

INICIACIÓ AL CARTELISME

FEM UN COLLAGE D'UN SER FANTÀSTIC

Inventem un senyal

Cartell d'un Jocs Olímpics a Sant Pere de Ribes

El tot és més que la suma de les parts

Activitat 7

Activitat 8

Activitat 9

GEOMETRIA, DEL PLA AL VOLUM

INICIACIÓ AL CÒMIC

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

Autoretrat icònic

Biografia d'un personatge històric

Reinterpretem obres clàssiques

· En línia amb el PEC del centre, no poden ésser objecte de consideració en la
qualificació les conductes contràries a la convivència, (és a dir que, per exemple,
no es baixarà la nota per aquesta qüestió). Encara així, aquestes conductes sí es
consideraran en l’assoliment o no de les competències de l’Àmbit personal i
social, àmbit amb competències transversals imprescindibles d’assolir per
superar la matèria dintre del marc curricular establert en el Decret 187/2015.
· Pel que respecta a aquest àmbit i, de manera orientativa, en EViP l’acumulació
de 2 targetes vermelles o 3 grogues comportaria el NA.

