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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 1. Reflexionar entorn a les vessants cultural, crítica, procedimental i didàctica que configura l’àrea 
del saber de les arts plàstiques, com a part integrant de la formació humana. 
2. Estudiar els continguts bàsics referits al llenguatge plàstic per al desenvolupament del disseny 
curricular de l’àrea. 
3. Conèixer la importància que té per a l’infant la capacitat d’expressió i representació plàstica. 
4. Conèixer els valors del fet artístic i com ensenyar-lo. L’apreciació  i anàlisi de l’obra d’art. 
5. Aprendre a programar i a trobar estratègies apropiades per a la diversitat de l’alumnat.      
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
    Dimensió cultural 
 
- El patrimoni artístic i l’entorn cultural. 
- Fonaments i bases teòriques de l’educació artística. Percepció, creació,                                
expressió i comunicació. 
 
Dimensió crítica  
 
- Apreciació de l’obra artística. Anàlisi de l’obra d’Art. 
- El museu com a mediació cultural. 
 
 
Dimensió productiva 
 
- Procediments plàstics. 
- Tècniques bidimensionals i tridimensionals. Noves tecnologies i audiovisuals. 
- Materials, eines i suports. 
 
 
Dimensió didàctica. La intervenció educativa 
 
- Les capacitats e interessos del nen/a a l’etapa d’Educació Infantil o Primària (alumnes amb nee). 
Anàlisi dels valors perceptius i aspectes expressius del nen/a, especialment en la configuració de l’espai i 
de la forma. 
- Desenvolupament cognitiu i l’Educació Artística. 
- La intervenció educativa: objectius, continguts i disseny d’activitats d’ensenyament 
aprenentatge. 
- L’avaluació. 
- Estratègies metodològiques per a l’adaptació dels projectes didàctics a les característiques 
individuals de l’alumnat: alumnes amb NEE. 
- El mestre: recursos i estratègies.      
 
3. Avaluació 
 
• Assimilació i comprensió de la teoria. 
• Claredat en presentar les idees. Utilització de la informació. 



• Adequació de la solució plàstica a l’exercici pràctic i la capacitat de realitzar els treballs amb 
domini dels procediments i tècniques utilitzades.  
• Sentit progressiu en la consecució dels objectius plantejats. 
• Criteris didàctics. 
 
 
Activitats d’avaluació 
 
• Treballs escrits individuals o de grup sobre un tema proposat.  
• Els treballs de taller s’avaluaran d’una forma continuada. Es valorarà el nivell d’adequació dels 
resultats a l’objectiu de la proposta. 
• Hi hauran dues dates de lliurament de treballs: 5 d’abril i 30 de maig, dels exercicis pràctics 
realitzats i treballs escrits (en format paper o volum, i digital, CD). 
 
 
Es valorarà l’actitud de l’alumne i la presentació final dels treballs. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
El professor facilitarà material visual,  audiovisual: catàlegs, fotografies, pòsters, treballs d’alumnes, 
vídeos, DVD, etc. com a referents relacionats amb els continguts que el nostre programa proposa. 
Pretenem estimular la curiositat de l’alumne mostrant imatges fixes i en moviment per dinamitzar el 
procés d’ensenyament - aprenentatge.  
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