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1. OBJECTIUS 

 
L’alumne en acabar el primer curs de batxillerat ha de ser capaç de: 
 

1. Fer la seva pròpia definició d’art i de patrimoni cultural. 
2. Conèixer el terme de patrimoni mundial. 
3. Saber què és la UNESCO i quines funcions té. 
4. Ser conscient de la importància que té identificar, protegir i preservar el nostre patrimoni 

cultural i natural. 
5. Mostrar una actitud de respecte vers la diversitat. 
6. Realitzar un treball de patrimoni cultural a través de fonts, ja siguin escrites o audiovisuals. 
7. Respectar les opinions de tots els membres de l’aula. 
8. Definir el concepte d’art. 
9. Conèixer vocabulari bàsic d’art. 
10. Elaborar un fris cronològic historicoartístic. 
11. Valorar l’art com a eina d’expressió per a poder interpretar el passat. 
12. Identificar obres d’art de la prehistòria i de la història Antiga d’Andorra. 
13. Reconèixer l’art romànic com atractiu turístic i cultural. 
14. Realitzar un treball d’art romànic. 
15. Identificar obres d’art del preromànic i del romànic andorrà. 
16. Conèixer el context històric de l’art romànic a Andorra. 
17. Explicar les característiques de l’arquitectura preromànica i romànica a Andorra. 
18. Explicar les característiques de l’escultura i la pintura preromànica i romànica a Andorra. 
19. Analitzar obres del romànic andorrà. 
20. Identificar les principals obres d’art del gòtic i de l’edat moderna a Andorra. 
21. Analitzar les característiques principals de les obres corresponents al gòtic i al barroc andorrà. 
22. Valorar de manera positiva la possessió d’un patrimoni cultural. 
23. Realitzar un treball guiat sobre un espai cultural d’Andorra. 
24. Identificar i classificar les obres més importants dels segles XIX i XX a Andorra. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
 

1a Avaluació. 
 
UNITAT 0: Presentació de la matèria i avaluació diagnòstica. 
 
 
UNITAT 1: El concepte d’art 
Continguts: definicions, gèneres, etapes històriques i estils artístics. 
 
 
UNITAT 2: Patrimoni Cultural 
Continguts: Introducció al concepte de Patrimoni. La UNESCO. Tipus de patrimoni (natural, cultural, 
mundial, nacional, regional i local). Classificació de patrimoni: Patrimoni material immoble (Monuments, 
prehistòria i Edat Antiga, Preromànic, Romànic, Cases tradicionals, arquitectura del granit, arquitectura 
actual, fargues, conjunts, llocs, paisatge cultural + paisatge natural, zona arqueològica, zona 
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paleontològica), Patrimoni material moble ( materials arqueològics, elements fora del seu context 
original, patrimoni documental i bibliogràfic, patrimoni etnològic). Patrimoni immaterial (Tradicions i 
costums, llengües i topònims, patrimoni fílmic, fotogràfic i musical, tresors humans vius).  
 
 
 
2a Avaluació 
 
UNITAT 2 (continuació) Patrimoni Cultural 
Continguts: Introducció al concepte de Patrimoni. La UNESCO. Tipus de patrimoni (natural, cultural, 
mundial, nacional, regional i local). Classificació de patrimoni: Patrimoni material immoble (Monuments, 
prehistòria i Edat Antiga, Preromànic, Romànic, Cases tradicionals, arquitectura del granit, arquitectura 
actual, fargues, conjunts, llocs, paisatge cultural + paisatge natural, zona arqueològica, zona 
paleontològica), Patrimoni material moble ( materials arqueològics, elements fora del seu context 
original, patrimoni documental i bibliogràfic, patrimoni etnològic). Patrimoni immaterial (Tradicions i 
costums, llengües i topònims, patrimoni fílmic, fotogràfic i musical, tresors humans vius).  
 
 
UNITAT 3: La prehistòria i l’edat antiga a Andorra. 
Continguts: jaciments arqueològics a Andorra, cronologia, materials trobats, gravats prehistòrics, els 
jaciments iberoromans. 
 
 
Unitat 4: L’especificitat del romànic a Andorra. 
Continguts: Context històric (feudalisme, pariatges). Arquitectura preromànica (característiques i obres 
representatives). Arquitectura romànica (característiques) 
Esglésies d’Andorra i les seves característiques arquitectòniques, escultòriques i pictòriques particulars. 
 
 
 
3a Avaluació 
 
UNITAT 4 (continuació): L’especificitat del romànic d’Andorra. 
Continguts: Esglésies d’Andorra i les seves característiques arquitectòniques, escultòriques i 
pictòriques particulars. 
 
UNITAT 5: L’edat moderna  i contemporània: patrimoni andorrà del segle XV al segle XX 
Continguts: L’art gòtico-renaixentista (retaules gòtics i renaixentistes, creus de terme). Arquitectura 
civil. Arquitectura religiosa. Pintura. Arquitectura del granit, arquitectura contemporània. Escultura i 
pintura. 
 
 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1.  Donar una definició de patrimoni cultural a través de les opinions extretes a classe. 
2. Diferenciar patrimoni mundial cultural de patrimoni mundial natural. 
3. Explicar què és la UNESCO i conèixer les seves funcions. 
4. Entendre la importància que té conservar el patrimoni dins una nació. 
5. Donar una definició d’art i conèixer un mínim de vocabulari artístic. 
6. Fer una síntesi de les característiques de l’arquitectura, l’escultura i la pintura del romànic andorrà. 
7. Fer una síntesi de les característiques principals de l’art gòtic renaixentista a Andorra. 
8. Conèixer com han estat les cases andorranes al llarg dels temps 
9. Explicar quines han estat les tradicions culturals andorranes durant els segles XIX i XX 
10. Fer una síntesi i una valoració del patrimoni cultural andorrà a l’actualitat. 
11.Valoració de l’esforç i de la feina personal com a mitjà per assolir els objectius 
12.Presentació dels treballs seguint les pautes de netedat i rigor donades pel professor 
13.Formació d’una opinió pròpia a partir de dades objectives i de les opinions d’altres. Exposició 
raonada de les pròpies opinions 
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14.Sensibilització per la protecció del medi ambient i el patrimoni d’Andorra 
15.Respecte de les normes de convivència i valoració del diàleg com a forma de resolució dels 
conflictes i com a eina en la realització dels treballs grupals. 
16.Respectevers la feina pròpia i dels altres (companys, professors, mares i pares)  
 
 
 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 
CA1 x      

CA2 x      

CA3 x      

CA4 x x x x x x 

CA5 x x x x x x 

CA6  x x x   

CA7     x  

CA8     x x 

CA9      x 

CA1O x x    x 

CA11 x x x x x x 

CA12 x x x x x x 

CA13 x x x x x x 

CA14 x x x x x x 

CA15 x x x x x X 

CA16 x x x x x x 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
- El curs es divideix en 3 avaluacions què seran puntuades de forma independent. 
- Dins el procés d’aprenentatge de l’alumne es valoraran l’actitud vers la matèria, una prova 

escrita,l’autoavaluació i els treballs realitzats. 
- La qualificació anirà de 0 a 10. L’aprovat es considera a partir de 5. 
- La qualificació final surt de la mitjana de les 3 avaluacions. Hi ha la possibilitat de recuperar 

avaluacions pendents. 
- Per aprovar el curs es imprescindible superar les 3 avaluacions. 
- Tots els alumnes tenen dret a pujar la nota de la matèria a final de curs mitjançant una 

activitat d’avaluació. 
 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents: 

 
L’alumne podrà recuperar les avaluacions pendents mitjançant una prova escrita que correspondrà al 
80% de la nota i l’elaboració d’un treball que correspondrà el 20%. El temari serà el que faci referència 
a l’avaluació pendent. 

 
Convocatòria extraordinària: 

 
L’alumne podrà presentar-se per recuperar tot el curs mitjançant una prova escrita que representarà el 
80% de la nota final. El temari serà el que fa referència a tot el curs escolar. Per ajudar a preparar la 
prova escrita l’alumne ha de presentar un treball i representarà el 20% de la nota final. 

 
Matèries pendents de cursos anteriors: 

 
L’alumne podrà presentar-se a les recuperacions de pendents que es divideixen en dos parcials. La 
qualificació es farà mitjançant una prova escrita de cada parcial i la mitjana de les dues notes 
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representarà el 80% de la nota. L’alumne també haurà de presentar un treball per parcial, la mitjana 
aritmètica dels dos treballs representarà el 20% de la nota final.  


