
 
 

DEPARTAMENT DE DIBUIX 
MATÈRIA: DIBUIX ARTÍSTIC 1 
NIVELL: 1r BATXILLERAT 

 
 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 
 

BLOC 1. EL DIBUIX COM A EINA 

1. Valorar la importància del dibuix com a eina del pensament i finalitat en si mateix a través de la                    
història de l’art en el procés creatiu; amb finalitats artístiques, tecnològiques o científiques. 
1.1. Valora i coneix la importància del dibuix artístic, les seves aplicacions i manifestacions a través de la                  
història i en l’actualitat amb l’estudi i observació d’obres i artistes significatius. 
1.2. Selecciona, relaciona i empra amb criteri la terminologia específica, tant de forma oral com escrita, en                 
posades en comú o proves individuals i l’aplica a produccions pròpies o alienes. 
2. Utilitzar amb criteri els materials i la terminologia específica. 
2.1. Utilitza amb propietat els materials i procediments més idonis per representar i expressar-se en relació                
amb els llenguatges graficoplàstics i els adequa a l’objectiu plàstic desitjat. 
3. Mostrar una actitud autònoma i responsable i respectar les produccions pròpies i alienes, així com                
l’espai de treball, les pautes indicades per dur a terme les d’activitats i aportar a l’aula tots els                  
materials necessaris. 
3.1. Manté el seu espai de treball i el seu material en perfecte estat i l’aporta a l’aula quan és necessari per                      
dur a terme les activitats. 
3.2. Mostra una actitud autònoma i responsable i respecta el treball propi i aliè. 

BLOC 2. LÍNIA I FORMA 

1. Descriure gràficament objectes naturals o artificials mostrant la comprensió de la seva estructura              
interna. 
1.1. Utilitza la línia en la descripció gràfica d’objectes i expressar volum, moviment espai i sensacions                
subjectives. 
1.2. Representa formes naturals i artificials, de forma analítica o expressiva, d’acord amb la comprensió de la                 
seva estructura interna. 
2. Emprar la línia per configurar formes i transmetre expressivitat. 
2.1. Comprèn i representa les formes des de diferents punts de vista. 
2.2. Descriu gràficament les formes segons les seves proporcions i les relaciona amb formes geomètriques               
simples. 

BLOC 3. LA COMPOSICIÓ I ELS SEUS FONAMENTS 

1. Elaborar composicions analítiques, descriptives i expressives amb diferents graus d’iconicitat. 
1.1. Selecciona els elements gràfics essencials per representar la realitat observada segons la funció que es                
persegueixi (analítica o subjectiva) i el seu grau d’iconicitat. 
2. Aplicar les lleis bàsiques de la percepció visual en representar diferents volums geomètrics o               
orgànics dins un espai compositiu d’acord amb les proporcions i la perspectiva. 
2.1. Relaciona i representa les formes en el pla segons les lleis visuals associatives, les organitzacions                
compositives, l’equilibri i les direccions visuals en composicions amb una finalitat expressiva, analítica o              
descriptiva. 

BLOC 4. LA LLUM. EL CLAROBSCUR I LA TEXTURA 

1. Representar el volum d’objectes i espais tridimensionals mitjançant la tècnica del clarobscur. 
1.1. Representa el volum, l’espai i la textura aplicant diferents tècniques graficoplàstiques 
mitjançant valors lluminosos. 
2. Valorar la influència de la llum com a configuradora de formes i el seu valor expressiu. 



2.1. Coneix el valor expressiu i configurador de la llum, tant en valors acromàtics com cromàtics i explica                  
verbalment aquests valors en obres pròpies i alienes. 
3. Explorar les possibilitats expressives de la textura visual i el clarobscur. 
3.1. Observa i utilitza la textura visual amb diferents procediments graficoplàstics, amb finalitats expressives i               
configuradores, en obres pròpies i alienes. 

BLOC 5. EL COLOR 

1. Conèixer i aplicar els fonaments teòrics sobre el color i les relacions cromàtiques, tant en                
l’expressió graficoplàstica com en l’anàlisi de diverses manifestacions artístiques. 
1.1. Aplica el color seguint-ne les dimensions (valor-lluminositat, saturació-intensitat i color-to) en la             
representació de composicions i formes naturals i artificials. 
1.2. Demostra el coneixement amb explicacions orals, escrites i gràfiques dels fonaments teòrics del color en                
composicions i estudis cromàtics. 
1.3. Aplica de manera expressiva el color a l’obra plàstica personal. 
1.4. Analitza l’ús del color observant les produccions artístiques de referència en totes les seves               
manifestacions. 
1.5. Representa els matisos cromàtics, a partir d’observació del natural, mitjançant la barreja de colors               
primaris. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
 

1. Entrega d’activitats i dades de presentació. 
 
● L’assignatura serà avaluada majoritàriament a través dels treballs dels alumnes. Per tal de             

qualificar-los es donaran unes dates fixes en les quals l’alumne/a haurà de lliurar aquestos treballs.               

Aquestes dates es determinaran sempre d’acord amb el criteri del professor, aquest donarà als              

alumnes un temps suficient per a fer els treballs dins la classe. Lògicament. Els alumnes que no                 

hagin acabat la feina és, exceptuant casos especials, degut a que no han dedicat el temps de classe                  

a fer feina, i per tant la qualificació serà inferior o negativa a 5. Es proposarà una data d’entrega                   

global en acabar cada avaluació i els treballs que no s’han entregat a temps es tornaran a valorar                  

amb nota de màxim 6 pensat que la data d’entrega ja ha caducat. 

● Els alumnes hauran de lliurar tots els treballs obligatoris proposats per aprovar l'assignatura. Quan               

no s’entregui un treball la nota per a la mitjana serà de 0. 

● 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 millorar-lo. 

 

     2. Correcció de les faltes d'ortografia. 

● El professor ha d’assenyalar (no corregir) les faltes d'ortografia en els treballs obligatoris i llevar fins                

a un punt de la nota final de cadascú per aquest motiu. L'alumne podrà emportar-se a casa el                  

treball, corregir les faltes, i tornar a lliurar-ho. El professor posarà una nova nota si la correcció és                  

bona.  

    3. Control del treball de cada alumne a classe: 

● Anotar un negatiu a l’alumne/a quan aquest acumuli 3 dies sense duri el material necessari per                

desenvolupar les activitats de classe. Cada negatiu restarà 0,25 punts de la nota del trimestre. 



● L’acumulació de 4 negatius dins d’un mateix trimestre suposarà, a més a més, un apercebiment, per                

tal de donar a conèixer l’actitud de l’alumne a prefectura d’estudis, al tutor i als pares. 

   4. Control del comportament i l'actitud cap a l'assignatura, els seus companys i professorat: 

● Quan un alumne tingui un comportament irrespectuós cap al professor, cap a l'assignatura o cap                

als seus companys s'anotarà un negatiu que restarà 0,25 punts de la nota del trimestre.               

L'acumulació de 4 negatius dins d'un mateix trimestre suposarà, a més a més, una amonestació, per                

tal de donar a conèixer l'actitud de l'alumne a prefectura d’estudis, al tutor i als pares. 

● L’actitud positiva s’observarà i serà avaluada en els següents punts: 

  - L’assistència a classe sense dificultar-ne el seu desenvolupament respectant al professor i als 

companys, així com la cura dels materials i les instal·lacions. 

          - Integrar-se en la dinàmica de l’aula, i participar activament en el seu desenvolupament. 

         -Mostrar interès i esforç en superar el nivell en què es trobava al principi de curs. 

-Considerem que la predisposició per part de l’alumne cap al fet escolar i l’acompliment d’uns                

deures propis de la seva etapa formativa pot afavorir la consecució d’unes aptituds que li permetin                

desenvolupar-se no només en el camp d’una sola àrea, en aquest cas la plàstica, sinó en altres                 

matèries i aspectes de la vida quotidiana, en tant que aquesta actitud pot ajudar-lo a crear les seves                  

bases que possibilitin la seva maduració i desenvolupament personal. 

5. Treball voluntari. 

● Activitats d’ampliació: dins la mateixa activitat s’ampliarà si cal el nivell de dificultat i/o el número                

d’elements. Aquest positiu s’afegirà a la nota individual de l’exercici. 

● Activitats extra: quan un alumne hagi acabat correctament l’exercici es proposarà fer un exercici              

nou amb un nivell superior de dificultat segons el criteri de la professora. 

 

6. Control d’assistència i puntualitat: 

● Amb l’acumulació de 3 retards s’hi posarà un negatiu (0.25p menys de la nota final del trimestre) i                  

un apercebiment. 

● Quan l’alumnat no assisteixi a una prova de nivell o una data d’entrega caldrà justificar el motiu amb                  

el document oficial dins el període de les pròximes 48 hores. 

● L’alumnat de Batxillerat que no assisteixi el tant per cent requerit de la matèria pot arribar a perdre el                   

dret a l’avaluació continua. 

 

7. Criteris de promoció de la matèria 

● Les diferents matèries es divideixen en blocs de continguts, un de dibuix tècnic i geometria, el                

llenguatge visual i plàstic, disseny, el color, etc. Per aprovar la matèria s'haurà de tenir aprovats tots                 

els blocs de continguts establerts pel currículum vigent. 

 



PERCENTATGES DE QUALIFICACIÓ ESTABLERTS 

DIBUIX ARTÍSTIC (1r i 2n de BATXILLERAT) 

-PRÀCTIQUES 70% 

*Les activitats que no s’entreguin en les dates parcials acordades injustificadament           

i que es presentin en la data de final d’avaluació prevista, es tornaran a valorar               

amb nota de màxim 6 pensat que la data d’entrega ja ha caducat. 

  

-PROVES DE NIVELL 30% 

90% 

Actitud a classe, valorant sobretot, la participació, l’esforç per millorar, la           

col·laboració en la bona dinàmica de l’aula i el respecte cap als companys i              

l’assignatura i el professor/a. 

10% 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
-Durant el curs lectiu 

  -Durant el curs lectiu 

 L’avaluació contínua i individualitzada de l’alumne permetrà un seguiment progressiu de la seva              

evolució. Desprès de cada avaluació es fixaran unes dades per tal que l’alumne que no hagués                

superat els objectius proposats a cada avaluació pugui tenir l’opció de recuperar-la. El professor              

avisarà oportunament a l’alumne amb aquestes condicions: haurà de realitzar les tasques i exercicis que el                

professor proposi, en la seva totalitat. 

-Recuperació Setembre 

Els alumnes que suspenguin a l'avaluació final de juny hauran de lliurar unes feines extraordinàries               

amb els continguts mínims desenvolupats durant el curs, hauran de realitzar un examen  teòric-pràctic.  

 

                100% PROVA DE NIVELL 

 


