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BAREM DE L’EXAMEN: la part teòrica es valorarà sobre 3 punts i la part pràctica sobre 7 punts. 
 
BAREMO DEL EXAMEN: la parte teórica se valorará sobre 3 puntos y la parte práctica sobre 7 puntos. 
 
 
OBSERVACIONS: l’alumnat ha de realitzar una part teòrica i un altra pràctica. És necessari que siguen de la mateixa 
opció (A o B). 
 
OBSERVACIONES: el alumnado deberá realizar una parte teórica y otra práctica. Es necesario que sean de la misma opción 
(A ó B). 
 
 
PART TEÒRICA (3 punts) 
El coneixement sobre els materials, els procediments, els suports i les diferents tècniques d’expressió 
graficoplàstica.  
Ítems de valoració (30 %):  

- Història i referents: 6 % 
- Útils i materials: 10 % 
- Procediment i tècnica: 10% 
- Suport: 4 % 

 
PARTE TEÓRICA (3 puntos). 
El conocimiento sobre los materiales, los procedimientos, los soportes y las diferentes técnicas de expresión gráfico-
plástica. 
Ítems de valoración (30 %): 

- Historia y referentes: 6 % 
- Útiles y materiales: 10 % 
- Procedimiento y técnica: 10 % 
- Soporte: 4 % 
 
 
 

PART PRÀCTICA (7 punts) 
Ítems de valoració (70 %) 

- L'ús correcte de materials i tècniques: 20 % 
- El grau d'originalitat i esforç creatiu en la interpretació / recreació: 15 % 
- L'adequació de la interpretació / recreació realitzada amb el plantejament de la proposta donada: 20 % 
- La qualitat de l'acabat: 15 % 

 
PARTE PRÁCTICA (7 puntos).  
Ítems de valoración (70 %) 

- El uso correcto de materiales y técnicas: 20 % 
- El grado de originalidad y esfuerzo creativo en la interpretación / recreación: 15 % 
- La adecuación de la interpretación / recreación realizada con el planteamiento de la propuesta dada: 20 % 
- La calidad del acabado: 15 % 
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