CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT DE PLÀSTICA
CURS 2018-2019
Mínims exigibles per a la qualificació positiva.
1. Presentar els treballs acabats amb un mínim de neteja i correcció.
2. Demostrar un mínim d'originalitat.
3. Haver desenvolupat un mínim d'habilitat manual.
4. Dur el material demanat a classe.
5. Ser capaç de resoldre els exercicis plantejats.
6. La participació a classe, el bon comportament i el compliment de les normes de
convivència.
7. L'assistència regular a classe.

Procediment
1r ESO
Les qualificacions es valoraran seguint els següents criteris:
•

Conceptes treballats (exàmens i treballs). (30%)

•

Presentació: procediments, netedat i polidesa del treball (exercicis i làmines). (50%)

•

Aportació puntual de la feina, comportament correcte, manteniment d'aula i
material, acceptació de les normes de convivència, etc. (20%)

•

•

•

Els exercicis s’han de lliurar el dia establert. Es penalitzarà l’entrega amb retard de
la feina així com la falta de material que s’ha de dur sempre a classe.
No pot faltar cap treball per poder ser avaluat cada trimestre.

Per aprovar el curs, les avaluacions i els exercicis s’ha de treure una nota mínima de
5 (SUFICIENT) de la part conceptual i tenir una actitud adequada. Per aprovar cada
avaluació s’ha de tenir tots els exercicis fets i amb una nota mitjana de 5. Abans del
final de cada avaluació es donarà la data de lliurament d’exercicis (exercicis
pendents, recuperacions, exercicis fora de termini), aquesta data serà irrevocable.

2n ESO / 3r ESO / 4rt ESO

•

Es corregiran els exercicis presentats i es comentaran amb l’alumne amb informació
sobre allò que se cercava i orientacions diverses, així com possibilitat per millorarlo.

•

Es valorarà fonamentalment la netedat, exactitud i puntualitat en l’entrega de
treballs, la participació en treballs de grup, i per tant se valorarà la consecució dels
objectius a través dels continguts.

•

S’avaluaran els continguts: conceptes, procediments i actituds de cada exercici que
es realitzi durant aquest curs amb una nota que valorarà, amb una mitja ponderada,
el treball i aprofitament de l’alumne, tenint en compte els tres apartats.

•

La nota global de cada avaluació serà:

•

Conceptes treballats. (30%)

•

Presentació: procediments, netedat i polidesa del treball. (50%)

•

Aportació puntual de la feina, comportament correcte, manteniment d'aula i
material, acceptació de les normes de convivència, etc. (20%)

•

L’actitud formarà part de la nota.

•

Es penalitzarà l’entrega amb retard de la feina així com la falta de material que s’ha
de dur sempre a classe.

•

•

•

No pot faltar cap treball per poder ser avaluat cada trimestre és necessària una
actitud positiva i adequada de cara a superar l’assignatura. El fet de tenir negatius
suposarà una baixa nota d’actitud però, a més, si hi ha hagut faltes que suposin
avisos dins classe, es baixarà un punt més de la nota final de l’avaluació. Els
negatius seran notes individuals diàries posades respecte al treball a classe, el
comportament i tenir el material adient per fer les activitats.
Els exercicis s’han de lliurar el dia establert. Tots els exercicis lliurats fora del termini
previst injustificadament s’avaluaran però tindran menys nota .
Si es copia a un examen o es presenten treballs fets per una altra persona, serà
motiu per a suspendre l’avaluació corresponent.

•

Per a aprovar l’assignatura és imprescindible haver presentat tots els treballs,
procurant sempre la millor presentació d’aquests treballs.

•

No es pot canviar una data d’examen. Només es podrà repetir en el cas de la
presentació d’un justificant pertinent.

•

•

La nota final del curs (part conceptual) serà la mitjana de les notes de les tres
avaluacions, valorant molt el procés d'ensenyament-aprenentatge i l'evolució del
alumne. En aquest concepte compta molt l'actitud de l'alumne cap a l'assignatura,
els treballs i les dificultats trobades durant la feina diària.
Per aprovar el curs, les avaluacions i els exercicis s’ha de treure una nota mínima de
5 (SUFICIENT) i tenir una actitud adequada. Per aprovar cada avaluació s’ha de
tenir tots els exercicis fets i amb una nota mitjana de 5. Abans del final de cada
avaluació es donarà la data de lliurament d’exercicis (exercicis pendents,
recuperacions, exercicis fora de termini), aquesta data serà irrevocable.

•

Qualificacions: Avaluació ordinària
Es farà una mitja de la nota del trimestre amb la dels dos primers.
En cas de dubte, es tendrà més en compte la nota de la 3a avaluació.

Qualificacions: Avaluació extraordinària
Els alumnes han de presentar al mes de setembre el dossier de feines de recuperació que
el departament els entregarà mitjançant el seu tutor o penjat en una carpeta en la pàgina
web de l’ínstitut. A l'examen de setembre els alumnes hauran de realitzar una prova dels
continguts treballats en el dossier.
Total de les activitats (50%) / exàmens (50%)

Criteris de recuperació

Per recuperar una avaluació s’hauran de repetir tots aquells treballs que a l’avaluació
anterior foren avaluats negativament. També s’hauran d’entregar i aprovar tots aquells
treballs que no es varen entregar en el seu plaç corresponent ni a final d’avaluació. Si la
nova mitjana és d’aprovat o més es recupera l’avaluació. En qualsevol cas sempre hauran
d’estar tots els treballs entregats.

Criteris de recuperació de pendents
Durant el segon trimestre es realitzara una convocatòria per alumnes amb l'area pendent
d'un curs anterior.
Apartir de gener es fara un segument d'aquests alumnes previa entrega del dossier de
làmines a realitzar. Es concertaran entrevistes perconsultar dubtes i explicar els treballs.
Els alumnes s'han de presentar el dia indicat amb el dossier acabat i amb el material de
dibuix necessari per realitzar un examen teòric-pràctic.
El dossier es qualificarà amb el 70% de la nota.

Dibuix Tècnic 1r i 2n de Batxillerat
Les explicacions teòriques s’aplicaran durant la classe als exercicis, i se’n proposaran nous
exercicis per resoldre individualment que configuraran un conjunt de fitxes. Cada trimestre
es realitzaran dos exàmens tenint la possibilitat de recuperar el trimestre o pujar la nota
amb un examen final. Si algun trimestre ha quedat sense recuperar s’haurà de passar un
examen a final de curs.
Es posaran notes de totes les activitats d’avaluació detallades abans, i a partir de les quals
es decidirà la nota global.

Dibuix Tècnic 1r
S'avaluaran de la següent manera:
•

Exercicis pràctics a classe i deures
Puntualitat en l'entrega de les feines i pulcritud en l'elaboració dels dibuixos (30 %).

•

Controls i exàmens (70%).

Dibuix Tècnic 2n de Batxillerat
·

Exercicis pràctics a classe i deures
Puntualitat en l'entrega de les feines i pulcritud en l'elaboració dels dibuixos (20 %)

· Controls i exàmens (80%).

Recuperació d'una avaluació:
Es realitzarà una sola prova escrita en la tercera avaluació per recuperar qualssevol
avaluació anterior pendent.

Convocatòria extraordinària
Els alumnes avaluats negativament al mes de juny , hauran de fer un examen
extraordinari a final de curs .
La prova escrita tindrà un 100% de la nota

