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Departament d' EPiV
CURS 2014-2015

Informació sobre la 
Programació EPiV

Criteris de qualificació ESO

Influència del tipus de continguts.

CONCEPTUALS PROCEDIMENTALS ACTITUDINALS

EPV 1ESO 30 %* 40 % 30 %

EPV 3ESO 20 %* 60 % 20 %

EPV 4ESO 10 %* 70 % 20 %

- A 1 d'ESO el 30% actitudinal es distribuirà de la següent manera: 10% treballs extra i recerca d'informació, 10% 
material i 10% comportament.
- A 3 d'ESO el 20% actitudinal es distribuirà de la següent manera: 5% treballs extra i recerca d'informació i 15% 
de material i comportament.
- A 4 d'ESO un 10% de procediments correspondrà a un diari d'artista.

*Aquests percentatges es mantindran en cas de realitzar exàmens o proves de coneixement. Si no es fan aquests 
tipus de proves, el percentatge equivalent se sumarà als continguts de caràcter procedimental.

Criteris de qualificació i promoció. (Mínims)

COMUNS

L’expressió “avaluació continua” aplicada a les assignatures impartides per aquest departament no 
implica que la nota obtinguda a la tercera avaluació sigui la nota que consti a l’avaluació ordinària. La 
qualificació final del curs surt de calcular la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. 

EPV PRIMER

1. Reconèixer els distints llenguatges visuals en les imatges de l’entorn i classificar-los segons la 
seva finalitat. 

2. Descriure gràficament i plàsticament una forma donada, identificant-ne els elements 
constitutius: la configuració estructural, les textures, el color. 

3. Diferenciar la varietat de textures visuals i tàctils que es poden produir mitjançant la 
manipulació de tècniques i materials diversos. 

4. Descriure gràficament formes identificant-ne l’orientació espacial i la relació entre les seves 
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direccions. 
5. Dibuixar formes geomètriques simples. 
6. Representar amb formes planes sensacions espacials, utilitzant canvis de magnitud, 

superposicions i contrasts. 
7. Representar un espai de l’entorn, utilitzant com a recurs expressiu els contrasts lumínics. 
8. Conèixer distints mitjans d’expressió grafico-plàstics. 
9. Valorar les qualitats estètiques d’entorns, objectes i imatges de la vida quotidiana. 

10. Apreciar i valorar les qualitats estètiques del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears. 

TERCER

1. Analitzar imatges tenint en compte elements bàsics constitutius de la sintaxi visual. 
2. Seleccionar els elements configuratius de línia i textura i adequar-los a la descripció analítica 

de la forma. 
3. Diferenciar i representar els matisos de color en la natura i en l’entorn. 
4. Representar geomètricament formes naturals i artificials. 
5. Dissenyar composicions modulars damunt xarxes poligonals. 
6. Interpretar composicions cercant distintes alternatives en l’organització de la forma. 
7. Descriure una forma tridimensional simple mitjançant la representació de les seves vistes 

fonamentals. 
8. Representar la sensació espacial en un pla, utilitzant com a recurs gràfic la perspectiva cònica. 
9. Reconèixer distints suports i tècniques d’expressió grafico-plàstics. 
10. Utilitzar adequadament les tècniques gràfiques segons les intencions comunicatives. 

11. Apreciar i valorar el patrimoni artístic i cultural de les Illes Balears. 

QUART

1. Analitzar els elements representatius i simbòlics d’una imatge. 
2. Seleccionar el tipus de línia i textura, i adequar-lo a la finalitat expressiva de la representació 

gràfica. 
3. Canviar el significat d’una imatge mitjançant el color. 
4. Analitzar l’estructura de formes de la natura, i determinar-hi eixos, direccions i proporcions. 
5. Cercar distintes variables compositives en un determinat camp visual, tenint en compte els 

conceptes d’enquadrament i equilibri entre tots els elements constitutius. 
6. Descriure gràficament o plàsticament objectes tridimensionals identificant-ne els elements 

essencials. 
7. Descriure, mitjançant els distints sistemes de representació, formes tridimensionals elementals.
8. Realitzar un projecte, seleccionant, entre els distints llenguatges gràfics, plàstics i visuals, el 

més adequat a les necessitats d’expressió. 
9. Saber manejar els distints materials i instruments adequats a les diverses tècniques gràfiques, 

plàstiques i visuals. 

10. Apreciar i valorar el patrimoni artístic i cultural de les Illes Balears. 
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Recuperacions i suports.

COMUNS

Per a recuperar qualsevol de les 4 avaluacions, l’alumne haurà de presentar els treballs no 
entregats o qualificats negativament i realitzar els exàmens que el professor estimi oportuns.

Cada membre del departament fixarà les dates de recuperació per als seus grups, incloent data 
per lliurar treballs (a no ser que la direcció del centre estableixi un calendari de recuperacions).

Durant el curs, el professor procurarà oferir a l’alumne diverses activitats de suport per a treballar
els objectius no assolits en avaluacions anteriors. 

La nota de cada avaluació recuperada no serà mai superior a 5.

A final de curs es farà un examen global als alumnes amb pèrdua d’avaluació continua o que, tot 
i les oportunitats de recuperar alguna avaluació suspesa, no arribin a un 5 com a nota final de 
curs.

ELS TREBALS DE RECUPERACIÓ MAI ES FARAN EN L’HORA DE PLÀSTICA.

A l'avaluació extraordinària de setembre l'examen i les activitats tindran el mateix valor, és
a dir el 50%. El lliurament de les activitats és obligatori per poder realitzar l'examen.

PRIMER

Per a recuperar qualsevol de les 4 avaluacions, l’alumne/a haurà de presentar els treballs no 
entregats o qualificats negativament i realitzar els exàmens que el professor/a estimi oportuns.

Cada membre del departament fixarà les dates de recuperació per als seus grups (a no ser que 
la direcció del centre estableixi un calendari de recuperacions).

Durant el curs, el professor procurarà oferir a l’alumne diverses activitats de suport per a treballar
els objectius no assolits en trimestres anteriors. 

TERCER

Per a recuperar qualsevol de les 4 avaluacions, l’alumne/a haurà de presentar els treballs no 
entregats o qualificats negativament i realitzar els exàmens que el professor/a estimi oportuns.

Cada membre del departament fixarà les dates de recuperació per als seus grups (a no ser que 
la direcció del centre estableixi un calendari de recuperacions).

Durant el curs, el professor procurarà oferir a l’alumne diverses activitats de suport per a treballar
els objectius no assolits en trimestres anteriors. 
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QUART

Per a recuperar qualsevol de les 4 avaluacions, l’alumne/a haurà de presentar els treballs no 
entregats o qualificats negativament i realitzar els exàmens que el professor/a estimi oportuns.

Cada membre del departament fixarà les dates de recuperació per als seus grups (a no ser que 
la direcció del centre estableixi un calendari de recuperacions).

Durant el curs, el professor procurarà oferir a l’alumne diverses activitats de suport per a treballar
els objectius no assolits en trimestres anteriors. 

Informació sobre la 
Programació EPiV

Criteris de qualificació Batxillerat

Influència del tipus de continguts

CONCEPTUALS PROCEDIMENTALS ACTITUDINALS

% 80 10 10

III.7.3. Criteris de qualificació i promoció (mínims)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 Els curs consta de tres avaluacions. La nota de cada avaluació tindrà en compte els 
exàmens i els treballs realitzats durant el trimestre. La nota corresponent als treballs 
(procediments) constituirà com a màxim un 20% de la nota final.

 Els exàmens puntuaran de 0 a 10. 
 En qualsevol moment es podrà sol·licitar i qualificar el dossier d'exercicis. Cal que tots els

exercicis treballats a classe estiguin fets amb la màxima netedat i precisió. 
 Si la nota de l'avaluació surt amb decimals es pujarà la nota fins al següent punt quan la 

primera xifra decimal sigui un 5 i es baixarà a partir de 4. La nota resultant serà la que 
apareixerà al butlletí. 

 La nota de final de curs (avaluació ordinària) serà la resultant de calcular la mitja 
entre quatre notes, les tres notes de cada una de les avaluacions i una quarta nota 
que correspondrà a un examen global que es realitzarà al final del tercer trimestre. 
Aquest examen inclourà tota la matèria donada durant el curs. Per a realitzar la mitja es 
consideraran les notes de cada avaluació amb dos decimals i no la nota arrodonida 
apareguda al butlletí. 
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 En cap cas la nota de l'avaluació ordinària correspon a la nota de la tercera avaluació (a 
no ser que ambdues notes siguin coincidents). Cal recordar que la nota de la tercera 
avaluació no sol constar al butlletí (a final de curs es fa constar directament la nota de 
l'avaluació ordinària).

 L'alumnat té dret a revisar amb el professorat tots els instruments d'avaluació: proves, 
exercicis, treballs escrits i demés documents de seguiment del procés d'aprenentatge. 
Tots aquests documents seran conservats fins tres mesos després de l'avaluació final a 
excepció feta d'aquells que, pel seu contingut (apunts de classe, resums, etc), hagin de 
ser utilitzats com a material d'estudi. En aquest cas l'alumnat serà l'encarregat de 
custodiar-los de cara a possibles reclamacions. 

 S'ha de tenir en compte la neteja en la resolució dels problemes. Es pot baixar fins a un 
40% la nota d'un exercici brut i mal presentat encara que la seva solució sigui correcta.

 Els problemes sense traçat o amb un traçat poc clar poden ser considerats no avaluables.

 La assistència a classe es considera obligatòria per aprovar l'assignatura.

PRIMER

1. Identificar, descriure i representar a mà alçada, formes i estructures geomètriques senzilles a 
partir d’uns referents, ja siguin reals o imaginaris, mitjançant vistes o perspectives.

2. Representar formes pròpies de la geometria mètrica, inclosos els traçats fonamentals i de 
polígons, i fer servir les relacions i transformacions geomètriques necessàries per a un correcte 
desenvolupament del dibuix.

3. Dissenyar objectes d’ús comú i no excessivament complexos, en els quals intervinguin 
problemes de tangències.

4. Traçar corbes tècniques i còniques a partir de la seva definició.

5. Utilitzar el sistema dièdric per representar figures planes i les relacions més usuals entre els 
elements bàsics.

6. Representa la perspectiva isomètrica i cavallera de sòlids senzills, prenent-ne com a 
referència les vistes fonamentals i viceversa.

7. Representar gràficament formes planes i volums senzills en perspectiva cònica frontal i 
obliqua, a partir de la seva definició i el traçat dels seus elements fonamentals, per tal d’obtenir 
determinades vistes

8. Valorar les possibilitats que ofereix el dibuix tècnic i entendre’l com un recurs bàsic per a la 
creació de formes noves, essencials per a la millora del nostre entorn.

9. Realitzar dibuixos tècnics a distinta escala, utilitzant les escales normalitzades i traçant 
escales gràfiques, i aplicar aquestes a la lectura i interpretació de les mides reals sobre plànols ja
dibuixats.

10. Obtenir la representació de peces i elements senzills a partir de les vistes i valorar la correcta
aplicació de les normes pel que fa a croquització, escales i acotació.
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11. Aplicar correctament la normalització en l’elaboració i la presentació final de propostes, quant
a format, línies i retolació.

12. Seleccionar els instruments i les tècniques gràfiques adients a la proposta de treball i realitzar
els traçats amb precisió, pulcritud i convenient grau d’acabat.

13. Utilitzar amb precisió i rigor la terminologia i notació específica del dibuix tècnic.

SEGON

1. Identificar, descriure i representar a mà alçada, formes i estructures geomètriques a partir 
d’uns referents, ja siguin reals o imaginats, mitjançant vistes perspectives.

2. Representar formes pròpies de la geometria mètrica, inclosos els traçats fonamentals i de 
polígons, i fer servir les relacions i transformacions geomètriques necessàries per a un correcte 
desenvolupament del dibuix.

3. Resoldre problemes tècnics de tangència complexos aplicant els conceptes de potència, 
homotècia i inversió.

4. Resoldre problemes tècnics de corbes còniques en els quals intervingui la seva definició, les 
tangències o les interseccions amb una recta i traçar corbes tècniques a partir de la seva 
definició.

5. Utilitzar el sistema dièdric per representar figures planes, formes polièdriques i superfícies 
radiades i de revolució, i treballar problemes de paral·lelisme, perpendicularitat, interseccions, 
distàncies, angles, veritables magnituds, seccions planes, desenvolupaments i interseccions amb
rectes en els cossos, utilitzant les aplicacions pròpies i els mètodes de la geometria descriptiva.

6. Utilitzar el sistema dièdric directe per representar figures planes, formes polièdriques i 
superfícies radiades, valorant els avantatges que el sistema presenta en la resolució de 
problemes respecte al sistema tradicional.

7. Entendre els fonaments i dominar les aplicacions i el mètodes del sistema axonomètric, i 
representar la perspectiva axonomètrica ortogonal i obliqua de formes polièdriques, superfícies 
radiades de revolució i de volums senzills, prenent com a referència les seves vistes o seccions i 
viceversa.

8. Representar gràficament superfícies polièdriques, radiades i de revolució, volums i espais 
interiors i exteriors en perspectiva cònica frontal i obliqua, per aplicació dels diversos mètodes de
representació, utilitzant el més adient segons les característiques de la perspectiva.

9. Valorar les possibilitats que ofereix el dibuix tècnic i entendre’l com un recurs bàsic per a la 
creació de formes noves, essencials per a la millor del nostre entorn.

10. Realitzar dibuixos tècnics a distinta escala, utilitzant les escales normalitzades i traçant 
escales gràfiques, i aplicar aquestes a la lectura i interpretació de les mides reals sobre plànols ja
dibuixats.
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11. Obtenir la representació de peces i elements industrials i d’arquitectura i construcció a partir d
les vistes i valorar la correcta aplicació de les normes pel que fa a croquisació, escales, vistes, 
talls i seccions, acotació i simplificació.

12. Aplicar correctament la normalització en l’elaboració i la presentació final de propostes de 
dibuix industrial i arquitectònic i de construcció, quant a format, línies i retolació

13. Seleccionar els instruments i les tècniques gràfiques adients a la propostes de treball i 
realitzar els traçats amb precisió, pulcritud i convenient grau d’acabat.

14. Utilitzar amb precisió i rigor la terminologia i notació específica del dibuix tècnic.

Recuperacions 

COMUNS

Al juny i al setembre mitjançant la realització de proves objectives. Al juny es preveu la realització
d’un examen final que contempli tots els continguts treballats durant el curs i que faci mitjana 
amb les notes de les tres avaluacions. 

PRIMER

Al juny i al setembre mitjançant la realització de proves objectives. Al juny es preveu la realització
d’un examen final que contempli tots els continguts treballats durant el curs i que faci mitjana 
amb les notes de les tres avaluacions. 

SEGON

Els alumnes que tinguin l'assignatura de Dibuix Tècnic I suspesa la recuperaran automàticament 
si aproven la segona avaluació de Dibuix tècnic II. En cas contrari, podran recuperar la matèria 
mitjançant la realització de proves específiques dins les dates establertes a la Programació 
General Anual del centre. El/la cap de departament o el professor/professora en qui aquest 
delegui dirigirà i corregirà aquestes proves. 
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