
CRITERIS AVALUACIÓ ESO ÀMBIT EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA 

 

  En finalitzar la unitat didàctica, tindrem evidències que ets capaç de …. 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIES PRIMER CICLE SEGON CICLE 

Dimensió 
percepció i 
escolta 

1. Utilitzar estratègicament els elements del 
llenguatge visual per analitzar les produccions 
artístiques 

Identificar i reconèixer els elements 
visuals en una producció artística, 
pròpia o d’un tercer. 
 

 

2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta 
de la realitat visual de l’entorn natural i cultural 

  Percebre la realitat visual de l’entorn natural i 
cultural, reconeixent i interpretant els 
elements que la formen, en una producció 
pròpia. 

 
 
Dimensió 
expressió, 
interpretació 
i creació 

4. Interpretar i representar amb formes 
bidimensionals i tridimensionals estàtiques i en 
moviment. 

Interpretar i representar amb formes 
bidimensionals simples, (estàtiques i/o 
en moviment)  una producció pròpia.  

Interpretar i representar amb formes  
bidimensionals complexes, (estàtiques i/o en 
moviment) una producció pròpia.  

5. Compondre amb elements dels llenguatges 
artístics utilitzant eines i tècniques pròpies. 

Realitzar un procés creatiu guiat aplicant una tècnica concreta treballada a l’aula.  

6. Experimentar i/o improvisar amb instruments 
dels llenguatges artístics. 

Seguir un procés d‘experimentació 
guiat amb un objectiu concret i 
utilitzant un llenguatge artístic.   

Seguir un procés d‘experimentació de 
manera autònoma amb un objectiu concret i 
definit utilitzant un llenguatge artístic. 

7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris 
o transdisciplinaris tant personals com 
col·lectius. 
 

Ser capaç d’organitzar, planificar i 
valorar un projecte artístic guiat,  
disciplinar i/o transdisciplinari, per 
assolir, de forma consensuada, 
l’objectiu establert. 
 

Ser capaç d’organitzar, planificar i valorar un 
projecte artístic disciplinar i/o transdisciplinar, 
mostrant autonomia i compromís durant el 
procés, per assolir, de forma consensuada, 
l’objectiu establert. 
 



Dimensió 
societat i 
cultura 
 
 
 
 
 

8. Valorar amb respecte i sentit crític les 
produccions artístiques en els seus contextos i 
funcions. 
 

Analitzar i descriure una obra 
contemporània pròpia o d’un tercer. 
 

Analitzar, descriure i valorar amb sentit crític 
una obra contemporània propia o d’un tercer. 
 

9. Gaudir de les experiències i creacions 
artístiques com a font d’enriquiment personal i 
social. 
 

Tenir una actitud receptiva i respectuosa en un context determinat 
 
Tenir una actitud motivada i participativa en un context determinat. 

10. Fer ús del coneixement artístic i de les 
seves produccions com a mitjà de cohesió i 
d’acció prosocial. 
 

Ser conscient del valor de la implicació en el treball en equip i del respecte pels altres 
a través de l’àmbit artístic. 
 
Valorar i respectar la diversitat cultural a través de l’àmbit artístic. 

 

(*) Quan programem una unitat didàctica es pot substituir la part en color per un(s) contingut(s) concret(s).  

 


