PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:
Professor/a:

Educació plàstica visual i audiovisual I

(2n ESO)

Neus Marroig Colom

Horari assignatura:
Informacions generals:
L'educació artística és una eina des d'on revisar els imaginaris i construir contra relats. María Acaso
Entendrem l'educació plàstica des d'un tipus de pensament diferent, un pensament divergent i una
experiència estètica que ens permeti reflexionar sobre el món que ens envolta i transformar-lo de
manera creativa.

Continguts (UD):
Els continguts de l'assignatura es divideixen en tres blocs que coincideixen en les tres
avaluacions:
1 Avaluació:
• El dibuix tècnic com a eina per a comprendre tècnicament l'espai i les formes amb les
quals convivim.
• Les formes geomètriques, els polígons i les seves aplicacions en el disseny.
• Representació de l'espai tridimensional que ens envolta.
2a Avaluació:
• L'expressió plàstica com a mitjà per a comunicar i expressar idees, sentiments,
emocions, etc.
• Utilització dels diferents mitjans d’expressió artística.
• L'art contemporani com a mirall per a reflexionar i proposar experiències artístiques que
parlin de les nostres inquietuds.
3a Avaluació
• Llenguatge audiovisual: fotografia i vídeo.
• Experimentació de tot el proces de la creació en el llenguatge audiovisual.
Criteris de qualificació (notes, percentatges, treballs obligatoris...):
La nota serà el resultat dels següents percentatges:
–
–
–

70% Treballs i projectes que es duran a terme diàriament dins l'aula i de manera
puntual a casa.
20% Actitud i implicació en les feines i projectes de l'aula.
10% Procedent de la nota del projecte.

Donat que essencialment l'assignatura es basa en l'avaluació dels treballs i projectes, es
imprescindible que l'alumne faci i lliuri totes les feines per poder aprovar.
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Criteris de recuperació (durant el curs i setembre):
Les tasques no lliurades s'hauran de recuperar abans de finalitzar l'avaluació corresponent en el
calendari especificat pel professor.
Si no es supera l'assignatura a l'avaluació ordinària de juny, l'alumne haurà de realitzar els
treballs proposats pel professor que s'hauran de lliurar al setembre.
Altres:
És important dur sempre el material necessari, per a seguir amb normalitat l'assignatura.
El material bàsic es: llapis, goma, quadern de fulles blanques, escaire, cartabó, compàs,
pinturetes i tisores.
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