PROFESSORAT D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
CRITERIS PROVA D'APTITUD
1.
2.
3.

La 1a part de la primera prova d'aptitud, consistiraà en una execucioá praà ctica
adaptada a l'especialitat d'1 hora de duracioá . La 2a part consistiraà en la
defensa de l'execucioá praà ctica, amb una duracioá de 15 minuts.
La segona prova d'aptitud consistiraà en una seà rie de preguntes relacionades
amb el treball a desenvolupar en els centres, amb una duracioá de 5 minuts.
Aquestes seran les proves de totes les especialitats excepte per a la bossa de
Ceraà mica i de Materials i tecnologia: ceraà mica i vidre, les quals apareixen
establides en la proà pia Resolucioá .

Criteris d'avaluacioá :
Mostrar els coneixements adequats i actualitzats en l'aà mbit de cada
especialitat.
Gestionar el treball docent cap a la consecucioá d'uns resultats
d'aprenentatge adequats.
Utilitzar amb solveà ncia en l'exercici els recursos comunicatius
procedents dels llenguatges verbal, graà fic o visual i teà cnic propis de
l'especialitat.
Criteris de qualificacioá :
La 1a part de la primera prova d'aptitud tindraà un valor del 45% i la 2a part
d'un altre 45%. Per tant la primera prova d'aptitud tindraà un valor del 90%.
La 2a prova de la prova d'aptitud tindraà un valor del 10%.
Cada part de la primera prova i la segona prova es valoraraà de 0 a 10, i
seraà necessari superar-les amb un 5 o superior per a ponderar les notes.
L'aprovat Apte seraà una nota de 5 o superior.
Material necessari:
Mitjans informaà tics: seraà necessari portar un portaà til amb les aplicacions
graà fiques utilitzades durant el curs.
Disseny d'interiors i de producte: Material adequat per a la realitzacioá d'un
projecte (grafit, retoladors, regles i escalíámetre).
Dibuix artíástic: seraà necessari carbonet i paper de dibuix blanc de 70x50 de
la marca Ingres.
Per a la resta d'especialitats el material el proporcionaraà l'EASC de Manises.
LA COMISSIOÓ DE VALORACIOÓ

