CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: Educació Plàstica i Visual
ASSIGNATURA : disseny
NIVELL: 2n batxillerat
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
L'alumne per aprovar l'assignatura cada avaluació, ha de presentar TOTS els
treballs prescrits pel professor.
És imprescindible que els treballs es realitzin dins l'aula perquè el
professor pugui seguir el procés.
La puntuació d'un treball es podrà reduir fins a un 50% si:
•
•
•
•
•

Es presenta fora del termini prescrit pel professor.
No s'ha realitzat segons les normes donades pel professor(format,
suport, material, tècnica, etc.)
No es disposa del material necessari per fer la feina a classe.
No s'hagi identificat (amb el nom i llinatges, data i títol o tema de la
feina)la làmina o el treball en el lloc indicat pel professor.
No es mantengui una actitud adequada (Concentració en la
feina,contribució al manteniment d'un bon ambient de feina respectant
els companys i el professor, etc.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
La qualificació màxima de cada treball és de 10 punts.
Atès el caràcter pràctic de les matèries, s'aplicaran els següents criteris
damunt cada treball o activitat realitzats.
Valoració de la importància del procés de planificació en el treball
com a factor important per a la resolució satisfactòria de problemes de
disseny. Experimentació, en un projecte personal, de la seqüenciació
completa de les fases o etapes de projectació.
Fases o etapes de projectació: determinació de l’encàrrec, documentació,
anàlisi, propostes, selecció, elaboració, perfeccionament i projecte final.
•
La capacitat explicativa: rigor argumental (coherència narrativa) i
terminològic ( correcta aplicació del llenguatge específic de l’àrea) en
les justificacions orals i/o escrites dels treballs..
•
Maneig propi i divers de tècniques gràfiques amb adequació
d’aquestes a la finalitat cercada. Seleccionar els mitjans d’expressió i de
representació més adequats per a cada resposta, i utilitzar els
procediments i tècniques bàsiques amb un nivell suficient de destresa.
•
Interès en la presentació dels treballs: polidesa, ordre i netedat.
Responsabilitat en la producció d’obres formalment coherents i ben
presentades
•

•

•

Apreciació de la idea com a essència, nucli i motor que articula tot el
procés de projectació. Valorar la importància tant de la idea com del
producte final
Valoració de la coherència entre la forma i el missatge en qualsevol
composició gràfica.

•

Rigor i gust en l’aplicació de les regles i principis compositius en
tots els treballs realitzats ( alternatives, variants i resultat final)

•

Entendre el disseny com a resposta a una necessitat subordinada a la
funció que desenvoluparà.
Resoldre els problemes de disseny plantejats, de manera diferent i
amb concepció pròpia, superant estereotips i convencionalismes.
Aportar, a partir de la investigació, solucions alternatives, renovadores i
creatives.

•

NOTA D'AVALUACIÓ
Per poder fer la mitjana s'han d'haver entregat tots els PROJECTES i TREBALLS
, així com també s'han de realitzar tots els exàmens. Si un alumne no assisteix
a classe el dia que s'hagi programat l'examen o el lliurament dels projectes,
ho farà el dia següent de casse, sempre i quan presenti la corresponent
justificació o, si s'escau, certificat mèdic, al professor.
Per obtenir la nota de cada avaluació s'aplicaran els percentatges següents:
Treballs de classe i projectes

50%

Examens teòrico-pràctics

50%

La nota final al JUNY, sortirà dels següents percentatges:
Mitjana de les tres avaluacions

75%

Examen final

25%

RECUPERACIONS
Per recuperar una avaluació suspesa durant el curs s'hauran de repetir els
treballs suspesos i presentar aquells no entregats en el seu moment.
En cas de que un alumne, durant un trimestre, perdi el dret d'avaluació
contínua per faltes d'assistència injustificades (referència a la normativa del
centre, reflectida al ROF), tendrà un examen de recuperació específic. Donat el
caire de la matèria, tendrà una part teòrica i una part pràctica.
Aquest examen es realitzara en una data proposada pel departament després de
cada avaluació i tendrà un valor del 100%, això és, la nota de l'examen serà la
nota de recuperació.
La nota de recuperació al SETEMBRE sortirà dels percentatges següents:

Nota de juny

20%

Treballs d'estiu

40%

Examen

40%

PENDENTS
CRITÈRIS DE RECUPERACIÓ PELS ALUMNES PENDENTS D'ASSIGNATURES
DEL BATXILLERAT
1º i 2º CONVOCATÒRIA:
a) TREBALLS
L'alumne realitzarà els TREBALLS que li seran prescrits pel professor que
imparteixi l'assignatura. Els haurà de presentar abans de començar l'examen.
b) EXÀMEN
L'alumne realitzarà un exercici d'examen. La qualificació total de les preguntes o
parts de l'exercici haurà de sumar almenys 5 punts per aprovar l'examen i la
matèria.
Per tal de poder fer l'exercici, l'alumne, obligatòriament, haurà de dur el material
propi de l'assignatura.

