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1. LLIBRE DE TEXT
El llibre de text que s’utilitzarà durant aquest curs serà:
-A. Sandoval i Guerra, Observar, Comprendre, Expressar. ESO, nivell II, Sandoval Ediciones,
Santander, 2015.
2. MATERIAL
El material bàsic necessari (a part del llibre de text) serà el següent:
-Instrumental de Dibuix Tècnic : Escaires, compàs, regle, llapis 2H, goma, maquineta, ...
-Material de pràctiques artístiques: Llapis HB o 2B, llapis de fusta de colors normals o aquarel·lables
(+pinzell), retoladors normals o aquarel·lables (+pinzell), tisores, cola, ...
3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
BLOCS TEMÀTICS ( o unitats)
1. Traçats geomètrics bàsics en el disseny.
2. Formes poligonals. Xarxes modulars.
3. Proporció, antropometria i escales.
4. Representació de sòlids, vistes dièdriques.
5. Signes, formes i textures.
6. Color i creativitat.
7. Llum i ombres.
8. La composició.
9. La percepció i el llenguatge visual.
10. La comunicació audiovisual.
Tècniques seques, humides i digitals

TEMPORITZACIÓ
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
2on trimestre
2on trimestre
2on trimestre
3er trimestre
3er trimestre
3er trimestre
1er, 2on i 3er trimestre

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant de forma prioritària i directa l’assoliment per part de l’alumnat de les

competències de l’àmbit artístic, però a més a més es valorarà l’assoliment d’algunes competències
dels àmbits lingüístic, matemàtic, cientificotècnic, digital, i de cultura i valors ètics, que també
seran valorades perquè s’interrelacionen dintre els nostres continguts. Aquestes competències s’avaluaran a
partir de les següents mostres d’avaluació:
MOSTRES D’AVALUACIÓ
Làmines del llibre i altres propostes d’exercicis
Examen Trimestral, si escau (*)
Observació a l’aula del procés d’aprenentatge

80 %
10 %
10 %

(*) En cas de no ser escaient, el seu percentatge se sumaria al de les làmines del llibre.
-Superació de la matèria a final de curs: Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir els tres
trimestres amb una nota igual o superior a 5.
-Qualificació trimestral negativa de la matèria. Recuperació contínua: L’alumne pot recuperar al
llarg del curs els trimestres pendents lliurant els treballs programats de la matèria que han estat avaluats
negativament (o simplement no lliurats) fets i/o corregits amb un nivell suficient d’assoliment.
Sant Cugat del Vallès, 8 de setembre del 2017

