
 

Col.legi “DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT” 

Fundació Dominiques de l‘Ensenyament 

C/ Mallorca 349    08013 BARCELONA 

 932 073 165 
 

 

1 

 

 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 1r ESO 

 

CONTINGUTS DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA 
 

Els continguts demanats per superar l’assignatura surten dels temes tractats a 
la classe i del llibre de text (temes 1-7) més els procediments de dibuix tècnic 
què es poden preparar amb ajuda de la pàgina Educacionplastica.net dins de 
l’apartat de traçats geomètrics, traçats bàsics i polígons regulars. 

 

DEURES D’ESTIU 

 
Deures: 
1. S'han de lliurar 9 làmines/treballs, tornar-les a fer bé, 3 de cada trimestre. 

Entre les làmines triades ha d'estar la làmina de "polígons regulars".(Per a 
qui no se'n recordi dels treballs que consulti les notes diàries a 
l'expedient d’Educació ViP, a "SEGUIMENT" a la Intranet del centre.) 

2. S'ha de fer bé la primera part dels 2 dossiers: 
el de sistema dièdric i el de sistema axonomètric de la pàgina 
www.educacionplastica.net 
Aquí els enllaços: 
http://www.educacionplastica.net/pdfs/vistas.pdf 
http://www.educacionplastica.net/pdfs/vistas_iso1.pdf 
(Assegureu-vos que s'han imprès bé les arestes ocultes) 

 
Els treballs: 

 Les làmines han d'estar presentades en format Din. A3 sense marges 
amb un paper per tècniques vàries de 150gr/m2 o més. 

 Dins del format s'ha de respectar un marge de1cm. 

 El nom a la part superior dreta de la làmina en majúscules i el grup. 

 No respectar qualsevol d'aquests requeriments es penalitzarà amb 
minoració de nota 0,5 cada ítem no respectat. 

 A les làmines es corregiran segons els criteris d'avaluació de 
l'assignatura. 
 
(Algunes pautes bàsiques: la neteja, la presentació general, la composició, 
els colors quant a la tria i a l'aplicació; els materials, tria i aplicació; llums i 
ombres; perspectives; que més del 80% de la làmina estigui plena i 
treballada; la creativitat demostrada; la utilització de les noves 
tecnologies...) 

 En el cas de les làmines de dibuix tècnic solen estar prèviament 
subdividides en caselles on aniran els procediments. 

 Alumnes han fet un llibre digital amb continguts d'Educació Visual i 
Plàstica que us poden ajudar, deixo aquí l'enllaç. 

 
http://pub.lucidpress.com/d17eeb84-994c-4da1-9371-d318f3f52ff9/ 

 
 

http://pub.lucidpress.com/d17eeb84-994c-4da1-9371-d318f3f52ff9/
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Si ho necessitéssiu, poseu-vos en contacte amb mi a través del correu 

electrònic: 
susananovoa@dominiquesdelensenyament.com 

 
* Podria trigar uns dies a contestar però no dubteu que contestaré. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

L’alumne amb la matèria suspesa ha de presentar-se obligatòriament a 
la convocatòria extraordinària de setembre i el resultat d’aquesta 
s’extraurà de fer la mitja ponderada de: 
 

 50 % de la nota dels treballs/deures demanats aquí, ben fets. 

 50% per una prova escrita de continguts en la qual també hi haurà 
exercicis de dibuix tècnic, per la qual cosa, caldrà, portar material de 
dibuix en bones condicions, el dia de l’examen, l’escola posarà la data 
a la web de l’escola. 

 
En el cas de que els treballs demanats i d’obligatori lliurament per fer 
l’examen de setembre el dia marcat pel centre, no es lliurin en aquell 
moment o no estiguin ben fets, el valor de la prova escrita serà del 100% 
de la nota total. 
 
En el cas de no presentar cap treball per recuperar i/o no presentar-se a 
l'examen, com a nota final quedarà un 1. 
____________________________________________________________ 
 

RECUPERACIÓ DE LA MATERIA PENDENT DEL CURS ANTERIOR 
 

 Els alumnes que hagin de recuperar la matèria del curs anterior faran 
els mateixos deures d’estiu i la mateixa prova que els alumnes que 
l’han suspès aquest curs. 

 Els criteris seran els mateixos. 
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