
Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Curs 2n ESO
Bloc 0. Bloc transversal. Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Estratègies de comprensió oral: activació de 
coneixements previs, manteniment de l’atenció, selecció 
de la informació; memorització i retenció de la 
informació.
Propietats textuals de la situació comunicativa: 
adequació, coherència i cohesió.
Respecte en l’ús del llenguatge.
Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, 
entrevistes, col·loquis, debats, etc.).
Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, 
manteniment i conclusió; cooperació, normes de cortesia,
fórmules de tractament, etc.
Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i 
després de la lectura.
Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, 
revisió i reescriptura.
Formats de presentació.
Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals.
Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, 
coherència i cohesió.
Consolidació de  la terminologia conceptual específica de
l’àrea.
Reconeixement de les qualitats emotives i expressives 
dels mitjans  graficoplàstics, i gaudi en el procés de 
producció artística.
Expressió d’emocions bàsiques, idees, accions i 
situacions en realitzar les seues obres. Respecte pel 
treball dels altres.

BL0.1. Reconèixer la terminologia conceptual de 
l’assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la 
correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional, i llegir 
comprensivament textos de formats diversos.

BL0.2. Captar el sentit global i analitzar de manera 
crítica textos orals,  extraient-ne conclusions, i participar
en debats i exposicions exposant de manera organitzada 
el seu discurs, intercanviant informacions amb altres 
alumnes; explicar el procés  seguit en l’elaboració de 
productes artístics, avaluant-ne el resultat, fent 
propostes raonades per a millorar-lo i utilitzant un 
llenguatge no discriminatori.

BL0.3. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts 
de manera contrastada i organitzar la informació 
obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi 
o presentació dels continguts, per a   ampliar els seus 
coneixements i elaborar textos de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, 
citant adequadament la seua procedència.

BL0.4. Buscar i seleccionar informació, documents de 
text, imatges,  bandes sonores i vídeos a partir d’una 
estratègia de filtratge i de manera contrastada en 
mitjans digitals com pàgines web especialitzades, 
diccionaris i enciclopèdies en línia i banc de sons, 
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Iniciativa i innovació.
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i 
incertesa i capacitat d’automotivació.
Resiliència, superar obstacles i fracassos.
Perseverança, flexibilitat.
Pensament alternatiu. Sentit crític.
Busca d’informació des de diferents fonts, tant 
convencionals com digitals i Internet, sobre 
manifestacions artístiques que es treballen en el nivell 
educatiu, i anàlisi de les possibilitats de creació gràfica 
que oferixen els nous mitjans tecnològics.
Ferramentes digitals de busca i visualització. Busca en 
blogs, fòrums, pàgines web especialitzades, diccionaris i 
enciclopèdies en línia. Estratègies de filtratge en la 
busca de la informació. Emmagatzematge de la 
informació digital en dispositius informàtics i servicis de 
la xarxa. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a
la busca i el contrast d’informació. Organització de la 
informació seguint diferents criteris.
Estratègies de planificació, organització i gestió.
Introducció al procés creatiu en les arts visuals i 
audiovisuals per mitjà del desenrotllament d’un producte
individual o col·lectiu, controlant les distintes fases:
·Investigació i estudi previ.
· Selecció d’informació i desenrotllament de primeres 
idees.
· Planificació, organització i gestió del temps i els 
recursos.
· Presa de decisions i calibratge d’oportunitats i riscos.
· Aportació de solucions originals als problemes.
· Realització del producte i establiment de criteris per a 
avaluar el procés i el resultat.
· Reflexió i proposta de millora del procés creatiu propi i 

registrant-la en paper de manera acurada o 
emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics
i servicis de la xarxa.

BL0.5. Reconéixer les qualitats emotives i expressives 
dels mitjans graficoplàstics i expressar emocions, 
sentiments i idees pròpies  en realitzar les seues 
produccions, disfrutant del procés de creació artística i 
mostrant respecte pel treball dels altres.

BL0.6. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, 
tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions, sent
conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar 
curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar
amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

BL0.7. Planificar tasques o projectes, individuals o 
col·lectius, fent una previsió de recursos i temps ajustada
als objectius proposats,  adaptar-lo a canvis i imprevistos 
transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb 
ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar 
de manera personal els resultats obtinguts.

BL0.8. Reconéixer el patrimoni artístic i cultural de la 
Comunitat Valenciana i de l’Estat espanyol com un mitjà 
de comunicació i gaudi individual i col·lectiu, i contribuir 
a la seua defensa i  conservació a través de la divulgació 
d’obres d’art i mitjans audiovisuals que formen part del 
dit patrimoni, expressant els seus coneixements de 
manera crítica.

BL0.9. Superar estereotips i convencionalismes en les 
representacions visuals i plàstiques, evitant qualsevol 
forma de discriminació (raça, sexe, cultura) i identificar 
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alié, des de la idea inicial fins a l’execució definitiva: juí 
sobre la bona realització del treball, així com la neteja en
la seua execució, i avaluació de l’ús de les noves 
tecnologies.
· Reconeixement de l’esforç que exigix l’elaboració 
d’algunes obres artístiques.
Apreciació, valoració i gaudi del patrimoni artístic i 
cultural de la Comunitat Valenciana i de l’Estat espanyol, 
així com contribució a la seua defensa, conservació i 
desenrotllament.
Esforç per a superar estereotips i convencionalismes en 
la representacions visuals i plàstiques i rebuig davant de 
qualsevol forma de discriminació per raó de raça sexe o 
cultura.
Respecte per les maneres d’expressió diferents de la 
nostra, acceptant i argumentant les influències que 
exercixen els valors artístics propis d’altres cultures que 
coexistixen amb la nostra.
Desenrotllament d’una actitud de respecte per l’entorn 
de treball i el medi ambient utilitzant de manera 
responsable els recursos i reciclant materials per a 
l’elaboració de representacions visuals i plàstiques, 
personals  i col·lectives.
Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els 
coneixements de l’àrea.
Autoconeixement de fortaleses i debilitats.

les influències que exercixen valors artístics propis 
d’altres cultures respectant les seues formes d’expressió.

BL0.10. Cuidar de l’entorn de treball i del medi ambient 
utilitzant de manera responsable els recursos i reciclar 
materials per a l’elaboració de representacions visuals i 
plàstiques, personals i col·lectives.

BL0.11. Reconéixer els estudis i les professions vinculats 
amb els coneixements del nivell educatiu i identificar els 
coneixements, les habilitats i les competències que 
demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i 
preferències.

Bloc 1. Expressió plàstica. Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Elements configuratius del llenguatge visual.
Observació, identificació i ús del punt, la línia i pla com a
elements configuratius de les formes.

BL1.1. Observar i analitzar els objectes, les produccions i
els espais de l’entorn social, cultural i artístic per a 
identificar els elements configuratius de la imatge (punt, 
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· El punt com a primer element del llenguatge visual. El 
punt com a element generador de la imatge digital: píxel.
La línia com a element descriptor de detalls i d’expressió.
Tipus de línies: recta, corba, trencada i mixta.
· Tipus de plans.
Experimentació amb el punt, la línia , la taca i  el pla com
a elements expressius en la representació lliure d’obres 
graficoplàstiques.
Les textures.
Observació, classificació i representació de la forma per 
mitjà de la textura.
Diferenciació entre textures.
· Naturals i artificials.
· Orgàniques i geomètriques.
· Visuals i tàctils, i el seu perfil  o contorn visual.
· Reproducció de textures naturals i artificials per mitjà 
de grafismes.
· Transcripció de textures visuals a textures tàctils per 
mitjà de la tècnica del frottage o amb materials de 
modelatge.
· Mescles de textures a l’aula amb diversos materials de 
reciclatge.
Reconeixement i avaluació de les qualitats  emotives i 
expressives dels elements configuratius del llenguatge 
visual (punt, línia, pla, taca i textura).
Investigació experimental  per mitjà de  la seua aplicació 
en obres graficoplàstiques personals  i en l’art.
El color.
Registre del color com a fenomen físic i visual.
· Descripció de les mescles additiva i subtractiva: 
identificació dels colors llum i els colors pigment.
Exploració dels colors com a representació i el color com 
a sistema codificat:
· Classificació dels colors en primaris i secundaris.

línia i pla), i experimentar amb les seues variacions 
formals creant obres graficoplàstiques.

BL.1.2. Diferenciar i classificar els tipus de textures en 
els objectes, les produccions i els espais de l’entorn 
social cultural i artístic, i representar-les en 
composicions abstractes o figuratives, a través de 
l’experimentació.

BL.1.3. Realitzar representacions graficoplàstiques 
utilitzant els elements configuratius (línies, punts, plans, 
textures i colors) de manera personal.

BL.1.4. Identificar el color com a fenomen físic i visual en
els objectes, les produccions i els espais de l’entorn, i 
classificar els colors llum i els colors pigment per les 
seues propietats, experimentant les mescles de colors 
primaris i secundaris amb diferents tècniques 
graficoplàstiques.

BL.1.5. Realitzar un cercle cromàtic i gammes 
cromàtiques fredes i càlides amb colors pigment, i 
experimentar les qualitats del color en la representació 
de paisatges i entorns naturals pròxims amb diferents 
intencions expressives.

BL.1.6. Crear composicions personals i col·lectives amb 
diferents tècniques graficoplàstiques utilitzant el valor 
simbòlic del color amb diferents intencions expressives.

BL.1.7. Realitzar apunts del natural d’objectes aïllats i 
agrupats que estan en l’entorn immediat, i organitzar la 
seua representació en el pla tenint en compte algunes 
característiques formals com són la proporció i la 
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· Realització del cercle cromàtic.
· Elaboració de mescles binàries (harmonies i 
contrastos).
· Explicació i argumentació de la temperatura del color: 
colors freds i càlids.
· Explicació de la percepció visual del color: dinàmica i 
visibilitat dels colors.
· Investigació experimental en la representació de 
paisatges i entorns naturals pròxims, a partir dels colors 
utilitzables a l’aula.
· Reconeixement, interpretació i aplicació del valor 
simbòlic del color.
· Experimentació amb mescles de color per a  expressar 
sensacions i emocions en treballs guiats d’aula.
· Interés per descobrir aspectes visuals significatius com 
color i  textura, de l’entorn natural pròxim, i 
sensibilització  davant de les manifestacions del color i la
llum en objectes, en la naturalesa i en ambients urbans 
pròxims.
· Observació, descobriment i anàlisi de l’expressivitat de 
les gammes de color en obres d’art.
Forma i composició.
Observació de la naturalesa i de l’espai, identificació de 
formes planes i diferenciació de formes naturals i 
artificials.
Interpretació de les formes i de l’entorn en el pla.
Aplicació de l'encaix com a tècnica d’estructuració de 
l’espai compositiu: realització d’apunts del natural de 
paisatges i d’objectes que representen l’espai ple i l’espai
buit.
Comparació de la proporció intrínseca de les parts d’un 
objecte i d’este amb el seu entorn.
Definició del concepte d’equilibri  i  composició.
Registre i identificació de la distribució de les formes en 

grandària.

BL.1.8. Identificar els conceptes d’equilibri, proporció, 
simetria, pes visual i ritme en els objectes i en 
composicions artístiques, i crear obres graficoplàstiques 
personals i col·lectives utilitzant els dits conceptes.

BL.1.9. Dissenyar composicions modulars, tenint en 
compte la proporció i el ritme.

BL1.10. Identificar la llum com a configuradora de 
volums en els objectes, produccions i espais de l’entorn, i
representar per mitjà de la tècnica del clarobscur 
bodegons de peces senzilles.

BL1.11. Produir diferents efectes expressius seleccionant
els materials i suports  més adequats  (paper, fusta, 
cartó, materials reciclats o mitjans tecnològics) 
experimentant amb estos.

BL1.12. Realitzar produccions graficoplàstiques 
bidimensionals i tridimensionals de manera personal o 
col·lectiva aplicant les tècniques graficoplàstiques 
seques, humides i mixtes com la pintura al tremp, el 
llapis de grafit i de color, o  el collage amb diferents 
intencions expressives.
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l’espai: reconeixement dels  esquemes compositius bàsics
(estàtics i dinàmics).
Lectura i anàlisi dels criteris bàsics de composició: 
equilibri, proporció, simetria  i pes visual.
Experimentació amb l’equilibri (llei de la balança i llei de 
compensació de masses), proporció, simetria axial i 
radial, i pes visual  (massa i color).
Comparació d’elements naturals per a inferir la 
proporció en la naturalesa. Introducció al concepte 
d’escala.
Dibuix de la proporció humana: verificació de la 
proporció natural per mitjà d’exercicis d’aula. El cànon.
Disposició oberta per a la realització d’experiències de 
composició, mostrant interés a conéixer l’expressivitat 
dels esquemes compositius bàsics, i identificant 
l’organització interna de missatges graficoplàstics o 
visuals.
Estudi i anàlisi del ritme compositiu
· Identificació de la repetició i el ritme compositiu.
· Realització de composicions plàstiques  aplicant 
conceptes de ritme.
· Estudi dels diferents tipus de ritmes visuals: continu, 
discontinu, altern, ascendent i descendent.
Reconeixement  del mòdul com a unitat de mesura.
· Organització geomètrica del pla a partir d’estructures 
modulars bàsiques.
· Realització de composicions modulars, tenint en compte
la proporció i el ritme.
Espai i volum.
Percepció i representació del concepte d’espai: 
observació de les relacions prop/ lluny entre formes 
planes.
Observació de la llum natural i artificial i anàlisi de la 
posició i incidència de la llum en els objectes i en la 



percepció espacial.
· Deducció del valor expressiu  i representatiu de la llum 
en formes i ambients.
El clarobscur com a tècnica per a representar espai i 
volum
· Introducció a la tècnica del clarobscur per mitjà de 
l’aplicació del llapis de grafit de manera contínua en 
superfícies homogènies o degradades.
· Apreciació del valor configurador del clarobscur  com a 
element generador d’emocions dins de la composició. 
Estudi del clarobscur en l’art.
Tècniques graficoplàstiques.
Identificació dels distints materials utilitzats en la 
representació graficoplàstica, anàlisi de les seues 
característiques fonamentals i experimentació amb cada 
un: llapis de grafit, llapis de color, retoladors, pastissos 
blans, clarió, ceres, carbonet, ploma i tinta, tremps, 
aquarel·la, paper, cartolina, cartó, teixits argila  i fusta.
Identificació i anàlisi dels distints tipus de suports 
graficoplàstics: paper, fusta, cartó.
Identificació de la idoneïtat segons les intencions de la 
representació.
Utilització dels material graficoplàstics estudiats i els 
diferents suports amb fins il·lustratius, decoratius o 
comunicatius.
Investigació i anàlisi de les possibilitats de creació 
gràfica que oferixen els nous mitjans tecnològics.
Identificació i diferenciació de les tècniques 
graficoplàstiques: tècniques seques i humides.
Reconeixement i maneig dels instruments adequats a 
cada tècnica.
Utilització del paper com a material graficoplàstic per a 
crear composicions amb textures, collages matèrics i 
figures tridimensionals.



Experimentació amb tremps, utilitzant diverses tècniques
com ara el pinzell, l’esponja, el goteig o l’estampació.

Bloc 2.  Comunicació audiovisual. Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Percepció visual:
La percepció com a fenomen físic i visual.
Comprensió i síntesi mental de la percepció visual.
Identificació i estudi dels elements i factors que 
intervenen en el procés de la percepció d’imatges.
Observació analítica i funcional.
Teoria i lleis visuals de la Gestalt: llei de proximitat, llei 
d’igualtat o equivalència, llei de tancament, llei de 
simetria, llei de figura fons, llei de continuïtat.
Identificació de les lleis visuals de la Gestalt que 
possibiliten les il·lusions òptiques.
Anàlisi de les causes per les quals es produïx una il·lusió 
òptica aplicant coneixements dels processos perceptius.
· Associació d’idees en la percepció visual.
Aplicació i disseny d’il·lusions òptiques basant-se en les 
lleis de la Gestalt.
La comunicació visual i audiovisual.
· Elements bàsics del procés comunicatiu: emissor, 
receptor, missatge, canal, codi i context o entorn.
· Identificació dels models de comunicació. Comunicació 
directa i comunicació mediada. Comunicació 
unidireccional i bidireccional. La retroalimentació o 
feedback.
Identificació dels canals de comunicació de masses 
(premsa, televisió, Internet).
Predisposició oberta i receptiva per a reconèixer els 

BL2.1. Identificar les lleis de la percepció visual (llei de
proximitat,  llei  d’igualtat  o  equivalència,  llei  de
tancament,  llei  de  simetria,  llei  de  figura  fons,  llei  de
continuïtat)  que produïxen les  il·lusions  òptiques,  i  fer
obres pròpies aplicant estes lleis per a expressar idees,
valors,  emocions  i  sentiments  implícits  en  el  missatge
que pretenen transmetre.

BL.2.2.  Analitzar  en  les  imatges  visuals  i  audiovisuals
dels mitjans de comunicació i Internet,  els elements que
intervenen   en  la  comunicació  (emissor,  receptor,
missatge, canal, codi), així com els canals de comunicació
de masses (premsa,  televisió,  Internet),  i  diferenciar-hi
models comunicatius (directa,  mediada, unidireccional i
bidireccional).

BL.2.3. Reconéixer les diferents funcions comunicatives
en  les  imatges  visuals  i  audiovisuals  (informativa,
identificadora,  indicadora,  descriptiva,  persuasiva,
expressiva  i  artística)  presents  en  l’entorn  personal,
familiar i social, i realitzar missatges visuals propis que
expressen idees, valors, emocions i sentiments.

BL.2.4. Identificar en les imatges visuals i  audiovisuals
del  seu  entorn  els  diferents  llenguatges  (gestual,  oral,
verbal,  escrit,  gràfic,  musical  i  audiovisual),  la  seua
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valors característics de la comunicació i les seues 
funcions.
· Funció de la imatge en la producció de missatges: 
informativa (identificadora, indicadora, descriptiva), 
exhortativa, estètica, expressiva i simbòlica.
Disposició crítica cap a les necessitats de la societat, el 
consumisme i els mitjans de comunicació.
Processos d’emissió, transmissió i recepció en premsa, 
fotografia, ràdio,televisió, cine i Internet.
El llenguatge visual i audiovisual.
Elements bàsics configuratius de la imatge: punt, línia, 
esbós, textura, to i composició.
Classificació dels llenguatges: gestual, corporal, oral, 
verbal, escrit, gràfic, musical i audiovisual.
Llenguatges específics d’expressió artística: llenguatge 
gràfic del dibuix, llenguatge plàstic amb predomini del 
volum present en l’escultura, llenguatge pictòric amb 
predomini del color i el llenguatge arquitectònic. Anàlisi i
interacció  dels llenguatges en el missatge audiovisual.
Visualització i crítica de diferents canals audiovisuals.
Mostrar interés a fer un ús personal i creatiu del 
llenguatge  audiovisual.
Apreciació de la contribució dels llenguatges 
audiovisuals a augmentar les possibilitats d’expressió i 
comunicació.
Identificació de les tendències estètiques recollides de 
les avantguardes artístiques (modernisme,  surrealisme, 
expressionisme, art conceptual, art pop, etc.)
Apreciació i gaudi del llenguatge audiovisual com a part 
del  patrimoni històric, artístic i cultural.
Ús personal i creatiu dels llenguatges visuals i 
audiovisuals.
Valoració de la producció audiovisual a la Comunitat 
Valenciana.

interacció i els elements configuratius que la conformen
(punt,  línia,  taca,  textura,  to  i  composició  ),  i  elaborar
propostes visuals pròpies que expressen  idees,  valors,
emocions  i  sentiments  implícits  en  el  missatge  que
pretenen transmetre.

BL.2.5. Llegir i analitzar el valor denotatiu i connotatiu
en les imatges de llocs públics, museus i espais culturals,
argumentant de manera crítica els seus punts de vista a
través de la reflexió i el diàleg.

BL.2.6.  Elaborar  de  manera  creativa  imatges  que
transmeten  missatges  amb  diferents  graus  d’iconicitat
(indici,  icona,  símbol  i  senyal),  adequant-los  a  les
necessitats  de  la  situació  comunicativa  (informació,
prohibició o advertència) i experimentant amb diferents
recursos. 

BL.2.7.  Analitzar  les  imatges  fixes  i  en  moviment
presents  en  l’entorn   social,  cultural  i  artístic  per  a
identificar els elements configuratius  que la conformen
(punt,  línia,  taca,  textura,  to  i  composició),  graus
d’iconicitat, valor denotatiu i connotatiu, i realitzar obres
pròpies  que  expressen  idees,  valors,  emocions  i
sentiments  implícits  en  el  missatge  que  pretenen
transmetre.

BL.2.8. Llegir i analitzar imatges fotogràfiques tenint en
compte   aspectes  compositius,  estilístics,  temàtics  i
expressius  i  realitzar  fotografies,  collages  i
fotomuntatges,  representant  de  mode  personal  idees  i
emocions.

BL.2.9.  Realitzar  fotografies  aplicant  els  controls  i
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El missatge visual:
Exploració de possibles significats de la imatge, segons el
seu context: expressiu i emotiu.
Interpretació de missatges presents en l’entorn pròxim.
Tipus de formats visuals i audiovisuals de l’entorn 
personal, familiar i social amb específica funció 
comunicativa.
Adquisició de criteri propi a l’hora d’argumentar sobre 
els missatges que pretenen transmetre  les imatges 
audiovisuals.
Utilització de manera comprensiva del valor semàntic 
dels elements bàsics que conformen la imatge.
Adquisició d’un criteri personal sobre els missatges que 
contenen els mitjans audiovisuals.
Rebuig davant de la utilització en els missatges visuals i 
audiovisuals de formes i continguts que mostren 
discriminacions de gènere, racials o socials.
El signe visual i el procés comunicatiu.
Signes convencionals. Signes i símbols en la comunicació
visual: marques, senyals, símbols i icones. Intenció 
comunicativa (informació, prohibició o advertència)
Disseny d’icones.
Distinció de significat/significant en el signe visual.
Valor denotatiu i connotatiu. Lectura objectiva/subjectiva
d’una imatge.
Identificació del signe visual com a empremta expressiva 
en les imatges: el traç del llapis, traç del pinzell o la 
textura sobre el paper, llenç o argila.
Reconeixement de distints graus d’iconicitat en les 
imatges presents en l’entorn comunicatiu. Nivells de 
representació: geometrització, esquematització i 
abstracció.
Creació d’imatges amb distints graus d’iconicitat basant-
se en un mateix tema.

funcions  del  cos  de  la  càmera  fotogràfica  analògica:
obturador i diafragma, programes automàtics, i utilitzar
correctament  els  accessoris  fotogràfics  (trípode,  flaix,
zoom i il·luminació) per a representar de mode personal
idees i emocions.

BL.2.10.  Llegir  i  analitzar  imatges  publicitàries  en
revistes, cartells, tanques i anuncis audiovisuals tenint en
compte  aspectes compositius, estilístics, temàtics, propis
del llenguatge publicitari, i argumentar de forma crítica
els seus punts de vista a prop de la societat actual i el
consumisme  a  través  de  la  reflexió  col·lectiva  i  el
dialogue.

BL.2.11. Identificar en el llenguatge propi de la publicitat
recursos  visuals   i  audiovisuals  com  per  exemple  les
figures  retòriques,  junt  amb  qualitats  plàstiques,
estètiques i  funcionals,  i  realitzar imatges publicitàries
per  a  expressar  idees,  valors,  emocions  i  sentiments
implícits en el missatge que pretenen transmetre.

BL.2.12. Elaborar de forma creativa imatges publicitàries
per a  revistes, cartells, tanques i anuncis audiovisuals,
relacionant les imatges amb el text, els efectes de so, el
tema, l’emissor i receptor i el significat del missatge que
pretén transmetre.

BL.2.13.  Llegir  i  analitzar  elements  del  llenguatge  del
còmic  i  de  la  fotonovel·la  de  diferents  èpoques,  els
recursos representatius (enquadraments, punts de vista,
perspectiva i il·luminació), expressius (estil, composició i
tractament),  descriptius  i/o  narratius  (presentació  de
personatges, accions paral·leles, el·lipsi,  ) i argumentar
de forma crítica els seus punts de vista a través de la
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Lectura i anàlisi d’imatges:
· Elements configuratius de la imatge: punt, línia, taca, 
textura, to i composició.
· Anàlisis compositives: estatisme i dinamisme, simetria, 
equilibri, tensió, moviment i ritme.
· Lleis compositives: llei de la balança, llei de 
compensació de masses i simetria.
Finalitat i aplicació de la imatge a  àmbits d’expressió i 
comunicació.
Aplicació de la imatge fixa en el camp de la  fotografia, 
cartell publicitari, il·lustració i còmic.
Aplicació de la imatge en moviment en el cine, televisió i 
formats multimèdia.
Reconeixement del valor expressiu de la imatge en la 
societat actual.
La imatge fotogràfica.
Anàlisi i síntesi de l’evolució històrica de la fotografia. De
la cambra analògica a la digital.
La càmera fotogràfica. Elements i maneig de la càmera 
fotogràfica.
Control de diafragma i velocitat d’obturació. Programes 
automàtics.
Accessoris fotogràfics: trípode i il·luminació artificial.
Realització de fotografies variant la profunditat de camp.
Realització de fotografies variant la velocitat d’obturació:
exploració i congelació d’imatges.
Apreciació de les tècniques i recursos aplicats a la 
realització de fotografies.
Composició, tècnica, estil, temàtica i valor expressiu de 
la fotografia.
· Planificació: gran plànol general, plànol general, pla 
sencer, plànol americà, plànol mitjà llarg, plànol mitjà 
curt, primer plànol i primeríssim plànol.
· Angulació: normal, picat, contrapicat, nadir i zenital.

reflexió col·lectiva i el dialogue.

BL.2.14.  Elaborar  de  forma  creativa  vinyetes,  tires  o
còmics  utilitzant  elements  representatius
(enquadraments, punts de vista, perspectiva), expressius
(estil, composició i tractament de la línia, textura i color),
descriptius  i  narratius  (presentació  de  personatges,
accions  paral·leles,  el·lipsi,  )   per  a  expressar  idees,
valors, emocions i sentiments adequats al missatge que
pretenen transmetre.



Realització d’imatges amb la càmera fotogràfica, tenint 
en compte els aspectes compositius, tècnics, estilístics, 
temàtics i expressius en la fotografia.
Recreació de gèneres fotogràfics: retrat, paisatge i 
bodegó.
Realització de collages o fotomuntatges.
Camps d’aplicació de la fotografia: publicitat, moda, 
disseny gràfic, disseny industrial, interiorisme.
Tècniques i tractament digital de la imatge.
· Valor cromàtic de la imatge en blanc i negre i en color.
Utilització de programes de retoc fotogràfic: 
enquadrament, balanç de tons, virats.
Actitud i crítica raonada en l’anàlisi d’imatges 
fotogràfiques.
La publicitat.
Concepte i elements. Mitjans publicitaris.
Reconeixement de la influència de la publicitat en la 
nostra societat.
Observació crítica dels missatges publicitaris.
Identificació de recursos visuals presents en missatges 
publicitaris.
Interés per la influència que la publicitat exerceix en els 
mitjans de consum.
Valoració de les possibilitats publicitàries de la imatge i 
del text.
L’anunci publicitari. Relació entre elements textuals i 
iconogràfics. Relacions significatives.
· Descripció dels elements que componen un anunci 
publicitari.
· Transformació d’imatges i textos amb fins expressius.
· Utilització de diferents tipografies adaptades al 
missatge visual. Tractament digital.
Relació del valor connotatiu de les paraules i de les 
imatges.



Anàlisi i classificació de les campanyes publicitàries.
Aplicació i funció social en cartells i tanques 
publicitàries.
Atributs expressius (textura, color, il·luminació), 
comunicatius i simbòlics (imatges icona) aplicats a la 
imatge publicitària.
Creació i disseny d’anuncis publicitaris utilitzant 
recursos visuals.
Participació en l’organització i elaboració d’un treball 
publicitari col·lectiu.
Acceptació i respecte dels judicis dels companys sobre el 
fet publicitari i sobre els anuncis.
Valoració crítica de les propostes publicitàries generades
en l’aula.
El còmic
Concepte i gènesi: els antecedents en pintura i escultura.
Les convencions icòniques i literàries específiques.
Interés per conéixer els antecedents  i evolució històrica 
del còmic.
Els gèneres del còmic. Humor, aventures, ciència-ficció. 
Tipologia i caracterització de personatges.
Identificació d’estils, gèneres, solucions expressives i 
convencions de llenguatge propi del còmic i de la 
fotonovel·la de diferents autors, procedències i èpoques.
Escoles i tendències a partir de l’evolució dels corrents 
artístics com el realisme, modernisme, expressionisme, 
art pop, etc.
L’espai i el temps en el còmic.
La vinyeta com a unitat espaciotemporal. La seqüència 
d’imatges: narració i descripció de l’acció.
Integració imatge-text: globus o entrepà, cartel·les i 
onomatopeies.
Expressió gràfica del moviment: línies cinètiques, 
metàfores visuals i signes de suport que li configuren 



valor expressiu.
Estructures temporals i psicològiques de muntatge. 
El·lipsi, accions paral·leles, compte enrere.
Recursos representatius en la vinyeta. Enquadraments i 
angles de visió. Valor expressiva de la llum com a 
generadora del volum. Caracterització i expressió 
anímica dels personatges. Estil i tractament: realista, 
esperpèntic, caricaturesc.
· Las tècniques de dibuix: traç, trama, taca. El color.
· Anàlisi i identificació de solucions representatives 
(enquadraments, punts de vista, perspectiva) i 
expressives (estil, composició i tractament).
· Reconeixement de solucions descriptives i narratives 
(presentació de personatges, accions paral·leles, el·lipsi, 
alentits).
La creació del còmic. La història i el guió: relació 
llenguatge escrit i icònic. La composició de la pàgina.
Aportació personal en la dinàmica d’aprenentatge del 
grup-classe: exemplificació, documentació, intervencions,
responsabilitat individual en la cadena de treball.
Planificació metòdica del procés d’elaboració d’un còmic.
Utilització amb varietat i autonomia les convencions 
icòniques i lingüístiques pròpies del còmic.
Representació amb eficàcia de la figura humana en 
postures, moviments i expressions facials variades.
Representació sense estereotips d’objectes i espais sota 
enquadraments i punts de vista adequats a un determinat
context narratiu o descriptiu.
Composició de l’interior d’una vinyeta, i les vinyetes 
d’una pàgina, afavorint la lectura.
Utilització amb expressivitat i seguretat dels acabats, 
processos i tècniques de dibuix i pintura adequats a 
l’elaboració de còmics.
Mostra de conducta activa, responsable i creativa en els 



projectes individuals o en grup.
Documentació icònica. Representació d’objectes i espais. 
Aplicació de convencions icòniques i literàries del còmic.
Expressió de l’acció i del temps amb imatges fixes 
seqüenciades.
Elaboració d’una historieta. Organització i seguiment del 
procés de treball: guionització, documentació, 
planificació i realització.
Experimentació i aplicació de tècniques de dibuix, 
pintura, fotografia i reprografia.
Valoració crítica i argumentada dels resultats propis i 
dels aliens.

Bloc 3.  Dibuix tècnic. Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Els instruments i materials de precisió.
Identificació i ús dels diferents instruments de precisió i 
materials utilitzats en el dibuix tècnic:
· Regle mil·limetrat
· Escaire i cartabó
· Compàs
· Goniòmetre
· Plantilles franceses de corbes.
· Portamines i estilògrafs.
· Formats DIN de paper.
Identificació i comparació de diversos programes de 
dibuix tècnic per ordinador.
Introducció  a la geometria plana. 
Identificació de les formes geomètriques i les formes 
orgàniques.
Reconeixement i descripció dels conceptes de: mediatriu,

BL3.1. Reconéixer i utilitzar amb atenció, desimboltura i 
precisió els instruments  (regle, compàs, escaire, cartabó
i goniòmetre) i materials propis del dibuix tècnic, 
identificant els angles de 30°, 45°, 60° i 90° en l’escaire i
en el cartabó, i fer exercicis  de rectes, arcs i angulacions
amb bona execució tècnica.

BL3.2. Identificar els conceptes espacials de punt, línia i 
pla en els objectes, produccions i espais de l’entorn.

BL3.3. Traçar una recta amb dos punts i distints tipus de 
rectes paral·leles i perpendiculars que passen per un 
punt definit utilitzant l’escaire i el cartabó amb precisió, i
diferenciar clarament entre recta i segment, en els 
treballs d’aula.
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bisectriu, posicions relatives de les rectes (paral·leles i 
perpendiculars), plans paral·lels i perpendiculars, 
circumferència, polígons, poliedres.
Traçats geomètrics fonamentals:
· Traçat de rectes paral·leles i perpendiculars que passen
per un punt.
· Suma i resta de segments.
· Presa de mesures amb el regle o utilitzant el compàs.
· Traçat i estudi de la mediatriu d’un segment.
· Traçat d’angles, sumes i restes d'estos.
· Traçat i estudi de la bisectriu d’un angle.
Forma i proporció.
Reconeixement de la proporció en les formes. Anàlisi del 
concepte de proporcionalitat.
Estudi de l’aplicació del teorema de Thales per a dividir 
segments en parts iguals.
Estudi de proporcions en la naturalesa i aplicació de 
transformacions geomètriques simples.
· Establiment de les relacions de proporció entre les 
distintes parts d’una mateixa forma: distinció entre 
igualtat i semblança i aplicació dels conceptes d’igualtat i
de semblança en la creació de formes geomètriques 
senzilles.
· Aplicació de la proporció en l’estudi de la figura 
humana.
Els polígons i la circumferència. Tangències.
Descripció de l’estructura de la forma i identificació de 
les formes poligonals.
Definició i classificació dels polígons.
Traçat correcte de polígons: mètodes particulars de 
construcció donat el costat del polígon.
· Classificació de qualsevol polígon de 3 a 6 costats.
· Construcció de polígons regulars de fins a 6 costats, 
coneixent el costat.

BL3.4. Descriure el concepte de mediatriu, i traçar la 
mediatriu d’un segment utilitzant tant compàs i regle 
com regle, escaire i cartabó amb bona execució tècnica.

BL3.5. Descriure el concepte d’angle i bisectriu, 
classificar angles aguts, rectes i obtusos, practicar la 
suma i resta d’angles i  dibuixar bisectrius amb regle i 
compàs en els treballs d’aula.

BL3.6. Interpretar i aplicar el teorema de Thales en 
l’estudi de la proporció entre el dibuix i les formes, 
produccions i espais de l’entorn, i dividir un segment en 
parts iguals amb bona execució tècnica.

BL3.7. Distingir entre igualtat i semblança en objectes 
d’ús habitual, i dissenyar composicions de mòduls, 
experimentant amb els conceptes de simetries, per a 
relacionar-les amb els objectes, les produccions i els 
espais de l’entorn creant propostes creatives.

BL3.8. Identificar els polígons regulars dels irregulars, 
diferenciar formes poligonals en la naturalesa, i 
classificar els polígons regulars d'acord amb els seus 
costats.

BL3.9. Classificar els triangles d'acord amb els seus 
costats i angles, traçar triangles coneixent tres de les 
seues dades, i construir triangles rectangles aplicant les 
seues propietats geomètriques i matemàtiques.

BL3.10. Classificar els tipus de quadrilàters i traçar 
quadrats i rectangles segons les directrius dels treballs 
d’aula i amb bona execució tècnica.
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Utilització de formes geomètriques poligonals com a 
mòduls en la realització de motius decoratius.
Classificació de triangles observant els seus costats i els 
seus angles, i construcció de triangles bàsics. 
Classificació correcta del quadrat, el rectangle i el 
rombe.
Definició de circumferència.
· Diferenciació de circumferència i cercle.
· Estudi dels punts i les línies notables de la 
circumferència: centre, radi, diàmetre, arc i corda.
Construcció de polígons regulars  de fins a 8 costats 
inscrits en la circumferència.
Descobriment de formes corbes en la naturalesa. Estudi 
dels pressupostos fonamentals de tangències.
· Traçat de tangències bàsiques  entre recta i 
circumferència.
· Traçat de tangències bàsiques entre dos 
circumferències.
· Identificació de les corbes tècniques: traçat d’oval i 
ovoide bàsics.
Introducció als sistemes de representació.
Identificació i definició del pla i el volum.
· Dibuix d’un pla amb tres punts no alineats o amb dos 
rectes secants.
· Construcció d’un volum amb almenys quatre plans 
secants.
Introducció a l’estudi dels sistemes de projecció com a 
mitjà de representació objectiva del volum.
Representació objectiva de sòlids per mitjà de les seues 
projeccions.
· Traçat de vistes de sòlids senzills.
· Identificació dels elements fonamentals de 
normalització.
Identificació dels elements fonamentals del sistema 

BL3.11. Descriure els conceptes de circumferència, 
cercle i arc, practicar la divisió de la circumferència en 
parts iguals, i construir polígons regulars de fins a sis 
costats inscrits en la circumferència.

BL3.12. Identificar les formes corbes en la naturalesa,  i 
analitzar  els pressupostos fonamentals de  tangència i 
enllaços estudiant les condicions bàsiques dels centres i 
les rectes tangents, i dibuixar traçats de tangències 
bàsics, ovals i ovoides en els treballs d’aula.

BL3.13. Identificar els sistemes de projecció com a mitjà 
de representació objectiva de formes tridimensionals, 
representar el traçat de les tres vistes d’objectes senzills,
i traçar perspectives isomètriques de volums senzills amb
bona execució tècnica.
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axonomètric.
· Construcció de perspectives isomètriques de volums 
simples, com prismes i cilindres.
Interpretació de la necessitat dels sistemes de 
representació com a mitjans de comunicació d’idees en el
camp de l’enginyeria i l’arquitectura per mitjà del diàleg 
i la reflexió.
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