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Educació visual i plàstica

La matèria d'educació visual i plàstica té com a finalitat desenvolupar les
capacitats perceptives, expressives i estètiques de l'alumnat i dotar-lo de les
eines que li permetin accedir i transformar la informació en coneixement. En
efecte, el desenvolupament dels nois i les noies es realitza a través de la
interacció amb el seu entorn natural i social. L'acte de conviure es basa en
aspectes com l'intercanvi i la interpretació de la informació, i la creació de
continguts fruit de la reflexió, gran part dels quals són presents a la societat, als
esdeveniments artístics i culturals i als mitjans de comunicació, i adquireixen
sentit a través de les interaccions amb l'entorn i les persones. A fi que aquesta
informació pugui ser assimilada i transformada en coneixement cal poder
reflexionar, de manera crítica, sobre la realitat visual i plàstica i audiovisual del
nostre entorn.

L'educació visual i plàstica està vinculada amb el món de les experiències que
tenen el seu origen no únicament en els sentits, sinó també en la interacció
d'aquests amb l'activitat i la creació humanes. Les arts visuals, el disseny i, en
general, totes les representacions visuals presents a la societat són objecte
d'estudi en aquesta matèria. Actualment, és important centrar com a principal
punt de partida la reflexió sobre el món de les imatges i els fets artístics, i la
seva relació amb continguts històrics, socials o polítics,  susceptibles de ser
treballats en els àmbits de les arts tradicionals com ara el dibuix, la pintura o
l'escultura, i també els nous mitjans multimèdia, el disseny, la publicitat, el
cinema, la televisió, el vídeo o la fotografia.

L'assimilació reflexiva i crítica de l'entorn visual i plàstic ha d'esdevenir un
centre d'interès i d'atracció a partir del qual es pugui desenvolupar un projecte
educatiu que doni resposta a les necessitats de comprensió i acció al món
actual i contribuir a la socialització responsable de l'alumnat. El
desenvolupament de la persona en la societat actual es realitza no només a
partir dels estímuls sensorials, sinó també amb el treball amb propostes
reflexives d'origen conceptual, amb base històrica i dirigides cap a l'acció.

Competències pròpies de la matèria

Els continguts de la matèria d'educació visual i plàstica desenvolupen
directament les competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual,
com  l'artística i cultural. D'una banda, amb la competència lingüística i
audiovisual es potencia l'observació, l’anàlisi i la valoració dels missatges
audiovisuals des del punt de vista de la innovació formal i temàtica, de
l'educació del sentit estètic i de la capacitat comunicativa. De l'altra, amb la
competència artística i cultural s'afavoreix tot el que suposa conèixer,
comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i
artístiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment personal i gaudi, i considerar-
les com a part del patrimoni de la col·lectivitat.
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La competència artística incorpora igualment el coneixement bàsic de les
principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics.
Suposa també desenvolupar actituds de valoració i estima de la creativitat
implícita en l'expressió artística, d'interès per cultivar la pròpia capacitat estètica
i creativa i de respecte cap a la diversitat d'expressions artístiques i culturals de
la pròpia comunitat i d'altres.

L'aprenentatge conscient i amb finalitats prefixades de la producció, disseny i
creació d'imatges, objectes o fets a través de codis visuals, artístics i tècnics ha
de concretar-se en propostes diverses que van des de la representació
descriptiva, a l'expressió subjectiva, la transferència i la transformació, amb
l'objectiu d'afavorir el desenvolupament artístic i el coneixement complex.
Aquest aprenentatge s'ha de dur a la pràctica a través de la contextualització,
la reflexió, els mitjans gràficoplàstics tradicionals i actuals i, també, utilitzant les
tecnologies digitals per investigar i experimentar amb noves formes d'expressió.

Aportacions de la matèria a les competències bàsiques

Atès el caràcter instrumental i la diversitat de continguts que s'hi treballen,
aquesta matèria participa en l'adquisició d'altres competències bàsiques.

L'educació visual i plàstica constitueix un bon vehicle per al desenvolupament
de la competència social i ciutadana, ja que es treballa amb eines pròpies del
llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i
l'expressió de les emocions, vivències i idees. Aquestes pràctiques estan
directament relacionades amb la resolució positiva de conflictes. Les
metodologies d'aprenentatge que es proposen (per exemple, activitats que
comporten treball cooperatiu) promouen actituds de respecte, tolerància,
flexibilitat, solidaritat i interès, i afavoreixen el reconeixement dels altres, la
participació social i la cultura de la pau.

La matèria col·labora en gran mesura en l'adquisició de la competència
d'autonomia i iniciativa personal, ja que la comprensió i interpretació crítica de
les imatges i les produccions artístiques condueix l'alumnat a aprendre a ser i a
actuar de forma autònoma i solidària. A la competència d'aprendre a aprendre
es contribueix en la mesura que el pensament crític implica la presa de
consciència de les pròpies capacitats, el reconeixement de la dels altres i la
identificació de les pròpies limitacions com a instrument de millora.

La importància que adquireixen en el currículum els continguts relatius a
l'entorn audiovisual i multimèdia, amb la utilització dels recursos TIC, expressen
el paper que s'atorga a aquesta matèria en l'adquisició de la competència en
tractament de la informació i competència digital.

Així mateix, es contribueix a l'adquisició de la competència en el coneixement i
interacció amb el món físic per mitjà de l'ús de procediments, relacionats amb el
mètode científic, com l'observació, l'experimentació i la reflexió posterior.
Finalment, també són objectius de la matèria el domini del llenguatge simbòlic i
el coneixement d'aspectes espacials de la realitat, per mitjà de la representació
geomètrica de les formes, la qual cosa contribueix a l'adquisició de la
competència matemàtica.
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Estructura dels continguts

A l'educació secundària obligatòria l'alumnat està capacitat per a realitzar
anàlisis i actuacions més contextualitzades, reflexives i complexes que a
l'educació primària, i d'una major especialització en les tècniques i habilitats
dels diferents àmbits artístics. Per tant, procedeix, de forma gradual, anar
enriquint les capacitats artístiques de l'alumnat mitjançant el desenvolupament
de les tres línies en què es fonamenta el plantejament curricular de la matèria:
saber mirar per comprendre; saber fer per expressar-se, i saber analitzar i
reflexionar a partir d'aspectes conceptuals i complexos per a construir noves
visions alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat.
Aquests continguts es desenvolupen, respectivament, en els apartats "Explorar
i percebre", "Interpretar i crear" i "Dimensió social i cultural", seguint una
coherència amb l'ensenyament de la Música en aquesta etapa, tal com
s'esdevé a l'educació primària, on els continguts relatius a plàstica, música i
dansa com a expressions artístiques de representació d'idees i sentiments, es
desenvolupen de manera globalitzada.

En aquesta etapa, a segon curs, convé que l'aprenentatge s'iniciï a partir del
diàleg visual i tàctil, mitjançant l'aproximació i el contacte amb la producció
plasticovisual més propera i rellevant, realitzant visites, degudament
preparades, a espais diversos (exposicions, monuments, jardins, museus, etc.),
per tal d'estimular i potenciar en l'alumnat una actitud inicial d'interès
imprescindible per  a la consecució d'aprenentatges més significatius. Cal
donar a l'alumnat els mitjans per esdevenir espectadors crítics i creatius davant
de les seves obres i les dels altres. És a dir, partint de l'exploració, lligada a
l'entorn social i cultural de l'alumnat, i el treball de les eines d'interpretació, es
podrà potenciar la sensibilització i comprensió que impulsin la participació,
l'expressió, la creació i la cooperació amb els altres. Amb aquests fonaments, a
tercer curs es pot abordar la tridimensionalitat, tant pel que fa a treballar les
bases dels sistemes de representació de les formes com al tractament del
volum.

Els continguts del quart curs, de caràcter optatiu, desenvolupen el treball de
procediments més avançats i la seva utilització en projectes més complexos,
tant pel que fa a la seva intencionalitat, reflexió prèvia i planificació, com a la
seva execució tècnica.

Encara que en l'educació secundària obligatòria els continguts es presentin
organitzats per matèries, per a l'assoliment de les competències bàsiques és
convenient establir relacions entre ells sempre que sigui possible. La connexió
entre continguts de matèries diverses mostra les diferents maneres de tractar
una mateixa situació i dóna un sentit més ampli als conceptes i n'afavoreix la
comprensió. De la mateixa manera, els continguts que en una matèria es
presenten com a instrument, trobaran en una altra els contextos adequats que
els donaran sentit.

Les connexions poden establir-se amb naturalitat en situacions de relació amb
l'entorn i la vida diària. Al final dels continguts de cada curs es concreten les
connexions que es poden establir amb d'altres matèries; la proposta que es fa
té un caràcter orientatiu i en cap cas és exhaustiva.
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Consideracions sobre el desenvolupament del currículum

En l'educació visual i plàstica cal desenvolupar el treball d'acord amb uns
objectius prefixats i una revisió periòdica de la seva consecució, la qual cosa
obliga l'alumnat a elaborar estratègies de planificació, registres sistemàtics
d'avaluació, previsió dels recursos necessaris, en definitiva, elaborar un procés
que permet afrontar, amb èxit, l'aprenentatge autònom. Tot aquest procés
d'adquisició d'autonomia, conjuntament amb l'esperit creatiu, l'experimentació -
utilitzant, quan calgui, recursos TIC de l'entorn audiovisual i multimèdia-, la
investigació, la responsabilitat i l'autocrítica condueixen l'alumnat a tenir
iniciativa per descobrir i millorar, de forma autònoma, el seu aprenentatge.

Els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals de les unitats
didàctiques s'han d'elaborar segons el nivell de complexitat que s'adeqüi millor
a cada circumstància, emfatitzant el vessant reflexiu, experimental i creatiu amb
els enfocaments metodològics que millor es corresponguin amb els objectius
prefixats.

En el desenvolupament dels continguts, cal tenir en compte les activitats que
mantenen coherència amb l'experiència formativa de l'alumnat en l'educació
primària, per reforçar, si cal, el seu desenvolupament emocional, afectiu i
expressiu i, d'aquesta manera, fer que aquesta creativitat pugui aplicar-se,
també, a qualsevol situació de la vida quotidiana i contribueixi, així, a
l'alfabetització visual i al desenvolupament de la personalitat de cada noia i noi.

OBJECTIUS

La matèria d'educació visual i plàstica de l'educació secundària obligatòria té
com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Observar, mirar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l'entorn
natural i cultural propi, demostrant sensibilitat vers la realitat patrimonial i les
seves qualitats, estètiques i funcionals, així com contemplar d'altres realitats
culturals, com a forma d'enriquiment cultural i de generar nous
coneixements.

2. Apreciar els valors culturals i estètics identificant, interpretant i valorant els
seus continguts, entenent-los com a part de la diversitat cultural, contribuint
al respecte, conservació i millora.

3. Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma
creativa la realitat, les idees, les emocions, els sentiments, les vivències..,
mostrant les adequades competències comunicatives i expressives.

4. Comprendre els conceptes artístics i visuals, així com les tècniques i els
procediments que permeten la necessària competència comunicativa
graficoplàstica suficient per comprendre i comunicar-se.

5. Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic,
visual i audiovisual i emprar de forma flexible altres recursos, tècniques i
mitjans, provinents d' altres àmbits del coneixement.
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6. Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els
recursos  TIC en les propostes i creacions personals i col·lectives.

7. Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de
disseny i de realització d'un objecte partint d'uns objectius prefixats i revisar
i valorar en cada fase del projecte l'estat de consecució.

8. Desenvolupar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats
expressives, crítiques i comunicatives dels  diferents procediments i
processos de recerca artística i visual i afavoreixin el diàleg i la
col·laboració.

9. Representar formes i espais amb domini de la geometria plana, els sistemes
de representació, les proporcions i la representació de les qualitats de
manera que siguin eficaces per a la comunicació.

10. Observar, comprendre i reflexionar sobre el sentit i la diversitat de les
imatges de la cultura visual i mediàtica, mostrant el necessari sentit crític i
delimitant el seu origen, els canals,   els àmbits dels que  provenen i la seva
funció.
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Segon curs

CONTINGUTS

Explorar i percebre

• Lectura i interpretació d'objectes artístics i d'imatges tot identificant i
relacionant els aspectes formals, de contingut i contextuals.

• Reconeixement de les finalitats informativa, exhortativa, expressiva,
estètica i discursiva de la comunicació artística i visual.

• Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el
seu context expressiu, referencial i simbòlic.

• Reconeixement i comprensió de formes geomètriques bidimensionals i
tridimensionals i de les seves funcions.

• Anàlisi i realització de composicions utilitzant els elements conceptuals
propis del llenguatge visual com a elements de descripció i expressió, tenint
en compte conceptes d'equilibri, proporció i ritme.

• Identificació i experimentació amb elements del llenguatge visual com a
configuradors de formes i imatges (llum, forma, color, textura, dimensió).

• Identificació d'elements del món real i imaginari (posició, situació, ritmes,
clarobscur, efectes visuals,  imaginació, fantasia).

• Identificació de recursos del llenguatge audiovisual utilitzats en els mitjans
de comunicació (premsa, publicitat, televisió, Internet).

• Estudi i experimentació a través dels processos, tècniques i procediments
propis de la fotografia, el vídeo i el cinema, i la utilització dels recursos TIC,
per investigar i produir narratives i discursos en format multimèdia.

Interpretar i crear

• Experimentació i utilització de procediments de representació en funció de
les intencions comunicatives,  informatives, expressives, descriptives,
reflexives i crítiques.

• Realització d'apunts, esbossos i esquemes en tot el procés de creació (des
de la idea inicial fins l'elaboració de formes i imatges), facilitant
l'autoreflexió, autoavaluació i avaluació.

• Dibuix de les formes planes orgàniques i geomètriques i aplicació a
estructures de formes compostes.

• Utilització adequada dels fonaments dels sistemes de representació en el
disseny (descripció, expressió) i aplicació en situacions quotidianes.
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• Representació personal d'idees, d’acord amb uns objectius, utilitzant el
llenguatge plàstic,  visual i audiovisual, els recursos TIC, entre d'altres, i
manifestant  iniciativa, creativitat i imaginació.

• Responsabilitat en el desenvolupament d'activitats artístiques i visuals
individuals o col·lectives.

• Construcció de formes bidimensionals en funció d'una idea o objectiu amb
diversitat de tècniques, procediments i materials.

Dimensió social i cultural

• Anàlisi d'obres d'art del patrimoni cultural tot situant-les en el context social i
territorial d'on provenen i detectant similituds i diferències respecte a altres
societats i cultures.

• Coneixement i utilització de les terminologies específiques.

• Determinació dels aspectes formals,  estètics,  de context i discursius que
destaquen en una obra determinada (factors personals, socials, ideològics,
simbòlics).

• Identificació i comparació de temàtiques, estils i tendències de les arts
visuals valorant, respectant i gaudint del patrimoni històric i cultural.

• Comparació dels missatges audiovisuals provinents de diferents mitjans de
comunicació (cinema, televisió, Internet) amb altres formes de manifestació
artística i mediàtica.

• Responsabilitat i actitud de valoració i respecte en el desenvolupament de
les activitats i propostes artístiques, tant les pròpies com les dels companys
i les companyes.

• Identificació d'estratègies del llenguatge visual, plàstic i audiovisual en
l'àmbit de la premsa, la publicitat i la televisió.

• Actitud crítica davant les necessitats de consum creades per la publicitat i el
rebuig dels elements d'ella que suposin discriminació de gènere, edat, físic,
social, cultural,  racial, etc.

• Reconeixement i valoració del paper discursiu de la imatge en la societat
actual.

Connexions amb altres matèries

Matemàtiques

- Construcció de formes bidimensionals i tridimensionals. Anàlisi d'elements
de la composició, proporció i ritme.

Tecnologies
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- Ús d'instruments i tècniques diverses per dibuixar, mesurar i calcular.

Ciències socials

- Valoració de la necessitat de preservar i donar a conèixer el patrimoni
cultural de les societats.

Llengua

- Elaboració de projectes audiovisuals i experimentació de les diferents fases
de la producció: definició de la idea, del públic a qui s'adreça, del mitjà que
s'utilitza, elaboració del guió, entre altres.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

• Identificar els elements del llenguatge visual, constitutius essencials
(configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i
textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat.

• Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els
objectes i les imatges, les tècniques i  els procediments, els materials i les
eines.

• Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional
aplicant tècniques diverses  i aconseguir resultats en funció de la proposta i
les intencions prèvies.

• Diferenciar i reconèixer els processos, tècniques i estratègies i materials en
imatges de l'entorn audiovisual i multimèdia.

• Elaborar i participar, activament, en projectes de creació formal i visual
individualment i cooperativament, com produccions videogràfiques o
plàstiques de gran format, aplicant les estratègies pròpies i adequades del
llenguatge plàstic i visual.

• Realitzar creacions plàstiques bidimensionals i tridimensionals seguint el
procés de creació i demostrant interès i iniciativa, creativitat i imaginació.

• Utilitzar el dibuix com a instrument de representació i de comunicació, i com
a eina bàsica per a la plasmació d'idees.

• Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic
d’acord amb uns objectius prefixats i a la reflexió i avaluació de les diferents
fases del procés de concepció, disseny, formalització i realització.

• Diferenciar temes, estils i tendències de les arts visuals i audiovisuals a
través del temps i atenent la diversitat cultural i el context on s'ha produït.

• Utilitzar codificacions bàsiques de la geometria plana i descriptiva.
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Tercer curs

CONTINGUTS

Explorar i percebre

• Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els
aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i
contextuals.

• Anàlisi de composicions utilitzant els elements conceptuals propis de les
arts visuals.

• Experimentació i exploració dels elements i les temàtiques que estructuren i
configuren formes, imatges i temàtiques.

• Representació de formes a partir de punts de partida diversos, reflexionant
sobre aspectes com la posició, la situació, els ritmes, el clarobscur, els
efectes visuals,  la imaginació, la fantasia, la comprensió i la proposta
alternativa.

• Estudi i experimentació a través dels processos, tècniques i procediments
propis de la fotografia, el vídeo i el cinema i la utilització de recursos TIC per
investigar i produir narratives i discursos audiovisuals i en format
multimèdia.

Interpretar i crear

• Realització d'apunts, esbossos i esquemes en tot el procés de creació (des
de la idea inicial fins a la concreció de resultats), facilitant l'autoreflexió,
l'autoavaluació i l'avaluació.

• Creació col·lectiva de produccions artístiques  visuals i audiovisuals.

• Responsabilitat en el desenvolupament de l'activitat pròpia o col·lectiva.

• Utilització dels fonaments dels sistemes convencionals projectius, amb
finalitats descriptives i creatives.

• Aplicar la geometria descriptiva en la representació de cossos i espais.

• Construcció de formes bidimensionals i tridimensionals en funció d'una idea
o objectiu amb diversitat de materials.

• Utilització dels recursos TIC per a la recerca i creació d'imatges.

• Construcció de propostes multidisciplinàries en funció d'una idea o objectiu
amb diversitat de materials, tècniques i procediments.
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Dimensió social i cultural

• Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i
simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la
cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.

• Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de
manifestacions artístiques.

• Observació, anàlisi i reflexió sobre els objectes artístics tot sintetitzant i
destacant els valors més importants.

• Acceptació, respecte i valoració crítica vers les activitats artístiques pròpies i
les dels companys i les companyes.

Connexions amb altres matèries

Tecnologies

- Ús de recursos i materials, especialment les TIC, per investigar i produir
discursos plasticovisuals.

Música. Ciències socials

- Ús de diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, audiovisuals) per
interpretar la realitat i per comunicar els resultats d'una recerca.

- Valoració de les manifestacions artístiques en la seva diversitat i
complexitat.

Matemàtiques

- Codificacions bàsiques de la geometria plana i descriptiva.

Llengua

- Ús del vocabulari específic per descriure elements visuals i  plàstics.

- Producció de missatges audiovisuals amb intencionalitats diverses
(informar, seduir, entretenir), emprant els recursos expressius adequats.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

• Identificar els elements del llenguatge artístic, constitutius essencials
(configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i
textura) dels objectes i/o els aspectes de la realitat.

• Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional
aplicant tècniques gràfiques i plàstiques i aconseguint resultats concrets en
funció d'uns objectius i intencions determinats.
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• Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics
desenvolupats.

• Elaborar i participar, activament, en projectes de creació cooperatius,
bidimensionals, tridimensionals i visuals i audiovisuals.

• Realitzar activitats artístiques seguint els processos de creació adequats a
les propostes i demostrar interès i iniciativa, creativitat i imaginació.

• Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de
representació.

• Seleccionar els materials més adequats per crear un producte plàstic i
visual d’acord amb uns objectius prefixats i l'avaluació permanent durant els
processos de disseny i execució.

• Diferenciar els estils,  les tendències i els discursos de les arts visuals i
audiovisuals atenent les etapes i moviments més rellevants i la diversitat
cultural.


