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ART 3r ESO 

SUSANA NÓVOA 

 

CONTINGUTS DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA 
 

Els continguts demanats per superar Art són els treballats a la classe. 
* Història, cànon i tècniques artístiques. 
* Pràctics. (Làmines) 

* Control. 

DEURES D’ESTIU 

 
S'han de tornar a fer 4 treballs dels demanats durant el trimestre. 

1. Dibuix amb llapis de diferents dureses, valoració de línia i llums que mostrin 
el volum dels elements triats. 
2. Mans, proporcionades i amb valoració de línia llums i ombres. 
3. Proporcions de la figura humana, diferents posicions. 
4. Proporcions del cap humà. 

Els treballs: 
· Les làmines han d'estar presentades en format Din. A3 sense marges afegits. 
· El paper: per tècniques vàries de 150gr/m2 o més. 
· Dins del format Din.A3, s'ha de respectar un marge de 1cm. 
· El nom a la part superior dreta de la làmina en majúscules i el grup. 
 
(Algunes pautes bàsiques que es tindran en compte a la correcció: neteja, 
presentació general, composició, els colors quant a la tria i a l'aplicació; els 
materials, tria i aplicació; llums i ombres; perspectives; la creativitat 
demostrada...) 
 
Si ho necessitéssiu, 
poseu-vos en contacte amb la professora a través del correu electrònic: 
susananovoa@dominiquesdelensenyament.com 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

 L'alumne amb la matèria suspesa haurà 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 pels treballs/deures ben fets demanats al juny. 
· 50% per una prova de continguts. 

 

  En el cas 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, faltin treballs o no estiguin ben fets, el valor de la prova 
escrita serà del 100% de la nota total. 

 
IMPORTANT: NO PRESENTAR-SE A LA RECUPERACIÓ SUPOSARÀ EL CANVI DE LA NOTA A UN 1. 
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