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MESTRE/S-
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Engràcia Peña Crespo 

DATA ELABORACIÓ: 03-09-2021 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Comprendre i valorar les diferències en la concepció de l’art i l’evolució de les seves funcions 

socials al llarg de la història. 
2. Entendre les obres d’art com exponents de la creativitat humana, susceptibles de gaudir-ne per sí 

mateixes i de ser valorades com a testimoni d’una època i la seva cultura. 
3. Utilitzar mètodes d’anàlisi per a l’estudi de l’obra d’art que permetin el seu coneixement, 

proporcionin la comprensió del llenguatge artístic de les diferents arts visuals i l’adquisició d’una 
terminologia específica i a la vegada desenvolupin la sensibilitat i la creativitat. 

4. Reconèixer i caracteritzar, situant en el temps i l’espai, les manifestacions artístiques més 
destacades dels principals estils i artistes de l’art, valorant la seva influència o pervivència en etapes 
posteriors. 

5. Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, contribuint de forma activa a la seva conservació 
com a font de riquesa i llegat que s’ha de transmetre a les generacions futures refusant aquells 
comportaments que el deterioren. 

6. Contribuir a la formació del gust personal, la capacitat de gaudi estètic i el sentit crític, i aprendre 
a expressar sentiments i idees pròpies davant la contemplació de les creacions artístiques, respectant 
la diversitat de percepcions davant l’obra d’art i superant els estereotips i prejudicis. 

7. Cercar i obtenir informació de fonts diverses sobre aspectes significatius de la Història de l’art a fi 
de comprendre la varietat de les seves manifestacions al llarg del temps. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a Avaluació 

 
ODS: 11-Ciutats i comunitats sostenibles 

 

 UNITAT 1: L’Art Clàssic. Grècia 
 Continguts: Grècia, creadora del llenguatge clàssic. Principals manifestacions. 
(educació moral i cívica, educació per a la no discriminació).  

 

UNITAT2 :  L’art clàssic. Roma 
Continguts: La visió del classicisme en Roma.  
(educació moral i cívica, educació per a la no discriminació)..  

 

UNITAT 3: L’art clàssic. Hispània romana 
Continguts: L’art en la Hispania romana.  
(educació moral i cívica, educació per a la no discriminació).  

 

UNITAT 4: L’Art Medieval. El Romànic  
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Continguts:L’aportació cristiana a l’arquitectura i la iconografia 
                   Configuració i desenvolupament de l’art romànic 
                   Esglésies i monestirs 
                   La iconografia romànica  
(educació per a la pau, educació moral i cívica, educació per a la no discriminació).  

 

UNITAT 6 : L’art Medieval. El peculiar desenvolupament artístic de la Península ibèric 
Continguts: L’art Hispanomusulmà  
                    El Romànic al camí de Sant Jaume 
                    El Gòtic i la seva llarga durada. 
(educació moral i cívica, educació per a la pau, educació per a la no discriminació per raó de sexe, 
educació ambiental)  

 

UNITAT 5: L’art Medieval. El gòtic        
Continguts: L’aportació del Gòtic, expressió d’una cultura urbana. 
                  La catedral i l’arquitectura civil 
                  Modalitats escultòriques. 
                  La pintura italiana i flamenca, origen de la pintura moderna 
(educació moral i cívica, educació per a la pau, educació ambiental,educació per a la no discriminació) 

 
 

2a avaluació   

 
ODS: 4- Educació de qualitat ; 11-Ciutats i comunitats sostenibles. 
 
 

UNITAT 7 : El Renaixement.  
Continguts: Mecenes i artistes. 
                  Origen i desenvolupament del nou llenguatge en arquitectura, escultura i pintura. 
         Les aportacions dels gran artistes del Renaixement italià. 
(educació intercultural, educació moral i cívica, educació per a la no discriminació) 

 

UNITAT 8 : El Renaixement a Espanya.  
Continguts: La recepció de l’estètica renaixentista a la Península Ibèrica. 
(educació intercultural, educació per a la no discriminació)  

 

UNITAT 9 : El Barroc  
Continguts:Unitat i diversitat del Barroc. 
                 El llenguatge artístic al servei del poder civil i eclesiàstic. 
       L’urbanisme barroc. 
       Esglésies i palaus. 
       Principals tendències. 
(educació per a la pau, educació moral i cívica, educació per a la no discriminació) 

 

UNITAT 10 : El Barroc hispànic 
Continguts: Urbanisme i arquitectura 
        La imatgeria barroca 
                  L’aportació de la pintura espanyola: les gran figures del Segle d’Or. 
(educació moral i cívica, educació per a la no discriminació)  
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3a. avaluació  

 
ODS: 5-Igualtat de gènere; 8- Treball digne i creixement econòmic; 9-Indústria, innovació i 
infraestructures; 11-Ciutadans i comunitats sostenibles 
 

UNITAT11: El segle XVIII  
Continguts: La pervivència del Barroc 
        El refinament del Rococó 
                  Neoclassicisme i Romanticisme. 
(educació per a la pau, educació moral i cívica, per a la no discriminacció, educació mediambiental)  

   

UNITAT12 : El segle XIX  
Continguts: La figura de Goya 
          La revolució industrial i l’ impacte dels nous materials a l’arquitectura. 
          De l’ Historicisme al Modernisme. L’escola de Chicago. 
                    El naixement del urbanisme modern. 
                    L’evolució de la pintura: Romanticisme, Realisme, Impressionisme, Simbolisme. 
                    Els Postimpressionistes, la llavor de les avantguardes pictòriques del segle XX. 
                    L’escultura. La pervivència del classicisme. Rodin. 
(educació per a la pau, educació moral i cívica, per a la no discriminació, educació mediambiental)  

 
 

UNITAT13 : L’art a la primera meitat del segle XX.  
Continguts: El fenomen de les avantguardes en les arts plàstiques: Fauvisme,  Cubisme, 
Futurisme,Expressionisme, Pintura abstracta, Dadaisme i Surrealisme 
                     La renovació del llenguatge arquitectònic: el Funcionalisme del        Moviment Modern i 

l’Arquitectura Orgànica 
(educació mediambiental, educació per a la pau, educació moral i cívica, educació  per al consum) 

 

UNITAT14 : La universalització de l’art des de la segona meitat del segle XX 
Continguts: Predomini del Moviment Modern o Estil Internacional en l’Arquitectura. 
                    L’arquitectura al marge de l’estil internacional: High Tech, Arquitectura Postmoderna, 

Deconstrucció. 
                   Les arts plàstiques: de les segones avantguardes a la postmodernitat. 
                    Nous sistemes visuals: fotografia, cinema i televisió, cartellisme,  còmic. 
                   La combinació de llenguatges expressius. 
                   L’ impacte de les noves tecnologies en la difusió i la creació artística. 
                   Art i cultura visual de masses. 
                    El Patrimoni artístic com a riquesa cultural. La preocupació per la seva   conservació. 
(educació per a la pau, educació per al consum, educació mediambiental, educació intercultural, educació 

moral i cívica, educació per la valoració i conservació del patrimoni) 

 
 

 

3.CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Bloc 1 
1- Reconèixer i explicar les concepcions estètiques i les característiques essencials del 
l’art grec i de l’art romà, relacionant-los amb els seus respectius contextos històrics i culturals. 
2- Explicar la funció social de l’art grec i de l’art romà, especificant el paper desenvolupat 
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pels clients i els artistes i les relacions ambdós 
3- Analitzar, comentar i classificar obres significatives de l’art grec i romà, aplicant un 
mètode que inclogui diferents enfocaments (tècnic, formal, semàntic, cultural, sociològic i 
històric) 
4-   Realitzar i exposar, individualment o en grup, treballs d’investigació, emprant tant mitjans 
tradicionals com les noves tecnologies. 
5- Respectar les creacions artístiques de l’Antiguitat grecoromana, valorant la seva qualitat 
en relació a la seva època i  la seva importància com a patrimoni escàs i insubstituïble i que 
hem de conservar. 
6- Utilitzar la terminologia específica de l’art en les exposicions orals i escrites, anomenant 
amb precisió els principals elements i tècniques 

 
 Bloc 2 
1- Reconèixer i explicar les concepcions estètiques i les característiques essencials de l’ 
art medieval, relacionant cadascun dels seus estils amb els seus respectius contextos històrics 
i culturals. 
2- Explicar la funció social de l’art medieval, especificant els paper desenvolupat pels 
clients i els artistes i les relacions entre ells 
3- Analitzar, comentar i classificar obres significatives de l’art medieval, aplicant un mètode 
que inclogui diferents enfocaments (tècnic, formal, semàntic, cultural, sociològic i històric). 
4- Realitzar i exposar, individualment o en grup, treballs d’investigació, emprant tant mitjans 
tradicionals com les noves tecnologies. 
5- Respectar les creacions artístiques de l’art medieval, valorant la seva qualitat en relació 
a la seva època i  la seva importància com a patrimoni que hem de conservar 
6- Utilitzar la terminologia específica de l’art en les exposicions orals i escrites, anomenant 
amb precisió els principals elements i tècniques. 
 
Bloc 3 
1- Reconèixer i explicar les concepcions estètiques i les característiques essencials de l’art 
de la Edat Moderna, des del Renaixement fins el segle XVIII, relacionant cadascun dels estils 
amb els seus respectius contextos històrics i culturals 
2- Explicar la funció social de l’art especificant el paper desenvolupat pels mecenes, les 
Acadèmies, els clients i els artistes i les relacions entre ells. 
3- Analitzar, comentar i classificar obres significatives de l’art de l’Edat Moderna, aplicant 
un mètode que inclogui diferents enfocaments (tècnic, formal, semàntic, cultural, sociològic i 
històric). 
4- Realitzar i exposar, individualment o en grup, treballs d’investigació, emprant tant mitjans 
tradicionals com les noves tecnologies 
5- Respectar les creacions artístiques de l’art de l’Edat Moderna, valorant la seva qualitat 
en relació a la seva època i  la seva importància com a patrimoni que hem de conservar. 
6- Utilitzar la terminologia específica de l’art en les exposicions orals i escrites, anomenant 
amb precisió els principals elements i tècniques. 
 
Bloc 4 
1- Analitzar l’ obra de Goya, identificant els trets propis dels corrents de la seva època i els 
que anticipen diverses avantguardes posteriors. 
2- Conèixer i explicar les concepcions estètiques i les característiques essencials de 
l’arquitectura, l’ escultura i la pintura del segle XIX, relacionant cadascun  dels  estils amb el seu 
context històric i cultural. 
3- Explicar l’ evolució cap a la independència dels artistes respecte als clients, especificant 
el paper de les Acadèmies, els Salons, les galeries privades i els marxants d’art 
4- Analitzar, comentar i classificar obres significatives de l’ art del segle XIX, aplicant un 
mètode que inclogui diferents enfocaments (tècnic, formal, semàntic, cultural, sociològic i 
històric). 
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5- Realitzar i exposar, individualment o en grup, treballs d’ investigació, utilitzant tant 
mitjans tradicionals como les noves tecnologies 
6- Respectar les creacions de l’art del segle XIX, valorant la seva qualitat en relació amb 
la  seva època i la seva importància com a patrimoni que s’ha de conservar. 
7- Utilitzar la terminologia específica de l’ art en les exposicions orals i escrites, denominant 
amb precisió els principals elements i tècniques. 
 
 
 
Bloc 5 
1- Reconèixer i explicar les concepcions estètiques i els trets essencials de l’art d’ 
avantguarda  de la primera meitat del segle XX, relacionats amb cadascun dels seus respectius 
contextos històrics i culturals.. 
2- Analitzar, comentar i classificar obres significatives de l’ art de la primera meitat del segle 
XX, aplicant un mètode que inclogui diferents enfocaments (tècnic, formal, semàntic, cultural, 
sociològic i històric) 
3- Realitzar i exposar, individualment o en grup, treballs d’ investigació, utilitzant tant els 
mitjans tradicionals com les noves tecnologies de recerca. 
4- Respectar les manifestacions de l’ art de la primera meitat del segle XX, valorant la seva 
importància com expressió de la profunda renovació del llenguatge artístic en el qual està basat 
en el corrent de la llibertat creativa . 
5- Utilitzar la terminologia específica de l’ art en les exposicions orals i escrites, nominant 
amb precisió els principals elements i les  tècniques 
 
Bloc 6 
1- Reconèixer i explicar les concepcions estètiques i els trets essencials de l’ art des de la 
segona meitat del segle XX, emmarcant-lo en les noves relacions entre clients, artistes i públic 
que caracteritza al món actual. 
2- Explicar el desenvolupament  i l’ extensió dels nous sistemes visuals, com la fotografia, 
el cinema, la televisió, el cartellisme o el còmic, especificant  la manera en que combinen els 
diversos llenguatges expressius. 
3- Descriu les possibilitats que han obert les noves tecnologies, explicant els efectes tant 
en la creació artística com per la difusió de l’ art. 
4- Identifica la presència de l’ art en la vida quotidiana, distingint els molt diversos àmbits 
en què es manifesta. 
5- Explicar què és el Patrimoni Mundial de la UNESCO, descrivint el seu origen i finalitat. 
6- Analitzar, comentar i classificar obres significatives de l’ art des de la segona meitat del 
segle XX, aplicant un mètode que inclogui diferents enfocaments (tècnic, formal, semàntic, 
cultural, sociològic i històric).  
7- Respectar les manifestacions de l’art de tots els temps, valorant-les com patrimoni 
cultural heretat que devem conservar i transmetre a les futures generacions . 
8- Utilitzar la terminologia específica de l’art 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

La nota de cadascuna de les avaluacions s’obtindrà a partir del conjunt de puntuacions 
obtingudes segons els següents conceptes: 
 
Un 25 % de la nota global serà dels controls quinzenals i altres activitats  avaluables que 
s’hagin demanat a l’alumne durant l’avaluació.  
Un 75 % correspondrà als parcials-exàmens que es faran durant l’avaluació.  
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-Controls, són preguntes per escrit de curta durada ('15), es realitzaran un cop cada quinze 
dies al començar la classe i tractaran sobre algun aspecte de la matèria explicada durant els 
quinze dies previs a la prova, en cas que hi hagués una modificació sobre els continguts el 
professor ho comunicarà amb temps suficient per permetre preparar bé el control . Tots els 
controls inclouran una pregunta sobre definicions de termes artístics (vocabulari específic) 
Aquests controls es recolliran a tots els alumnes, però solament es corregiran  els d’uns quants 
alumnes, així al final de l’avaluació cada alumne disposarà de 1 ó 2 notes de controls. Els 
controls no seran retornats als alumnes fins al final de l’avaluació. 
 
Comentari de diapositives: Es poden realitzar, o bé en un moment determinat de la pròpia 
explicació – intervenint un o més alumnes- o bé com una exposició oral en una sessió de classe 
o bé com un treball cooperatiu entre iguals que penjaran posteriorment a la plataforma 
EDUCAND. 
 
Preguntes orals: Es plantegen per verificar el grau d’atenció de l’alumne/a, durant les 
explicacions; tanmateix com a barem de l’estudi personal i constant que l’alumne/a realitza. 
 
Observació d’activitats competencials a l’aula. 
 
- Parcials-exàmens d’avaluació, es faran dos parcials-exàmens i presentaran la particularitat 
que els enunciats de les preguntes es plantejaran  en base als estàndards d’aprenentatge 
avaluables que marca la Llei d’educació i seguint el model de les proves EBAU i seran excloents 
en quan a matèria 
 
En cadascuna de les formes de valoració (preguntes objectives, curtes, de desenvolupament, 
comentari d’una obra...) es té molt en compte els criteris d’avaluació, a més de l’exposició 
coherent, l’expressió correcta i el domini de la terminologia específica pròpia de l’assignatura, 
l’avaluació de conceptes (estil, tipologies...) ...això vol dir: 

- Grau d’assimilació de fets i dades: autors, cronologia, títols, història, etc. 
- Identificació d’imatges, conceptes, mètodes d’anàlisi, etc. 
- Definir, comentar, classificar, textos, obres, plànols, etc. 
- Establir semblances o diferències entre moviments artístics, autors i obres. 

 
La qualificació o nota d’avaluació serà numèrica entera de zero a 10. Es considera 
l’avaluació aprovada a partir de 5. 

 
Es té en compte també les possibles necessitats educatives especials tenint cura tant a nivell de 
presentació dels continguts com en la presentació dels mitjans d’avaluació. 
 
 

Recuperació 
 

Recuperació d’avaluacions pendents: 
 
 Quan un alumne/a no hagi estat capaç d’obtenir una qualificació positiva a una avaluació 
tindrà dret a un examen de recuperació de la matèria pendent. Es realitzarà al començament 
de l’avaluació posterior. Dit examen presentarà les mateixes característiques que el model de 
parcial-examen de l’avaluació. Aquest examen serà puntuat sobre 10 punts i la nota resultant, 
igual o superior a 5 punts, substituirà a la nota suspesa. Es mantindran també els criteris de 
presentació pels alumnes amb necessitats específiques. 

  

 Aquells alumnes que tot i haver aprovat l’avaluació així ho desitgin, podran presentar-
se a la prova de recuperació per millorar la seva nota. En el cas de millora, la nota serà 
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modificada a la butlleta de notes, a la columna de la recuperació. En cas contrari, la nota no 
modificarà la ja existent i repercutirà en la nota del primer control de la següent avaluació fent 
mitjana aritmètica entre les dues notes (25% a l’avaluació). 

  

 La recuperació de la 3ª avaluació es realitzarà la setmana organitzada per les proves de 
recuperació. 
 
 

Proves finals 
Acabada la tercera avaluació, els alumnes es presentaran a una prova final : els alumnes que 
tenen suspesa alguna avaluació, es presentarà d’aquesta part del temari; els alumnes que 
tenen tota l’assignatura aprovada, triaran un model d’activitat d’avaluació  d’entre els que es 
proposen per a recuperar cadascuna  de les avaluacions. 
   
L’estructura de l’activitat serà d’una opció per cadascuna de les avaluacions. La nota d’aquesta 
activitat servirà per fer mitjana aritmètica amb les altres tres avaluacions, com si fos una quarta 
avaluació. El resultat d’aquesta operació matemàtica, constituirà la nota de curs de 
l’assignatura. 
 
Si la nota de dita activitat és un aprovat, servirà per recuperar l’ avaluació pendent corresponent. 
L’alumne/a que tingui aprovades totes les avaluacions, es considerarà aprovada l’activitat 
d’avaluació final si la nota obtinguda no és inferior a 4 punts. 
 
L’alumne/a que no aconsegueix recuperar l’assignatura al maig, haurà preparar la totalitat de 
l’assignatura a la convocatòria extraordinària. 
 
L’aproximació de les mitjanes obtingudes per obtenir la nota  final serà a l’alça. 

 
 
Convocatòria extraordinària: 

Els alumnes que no hagin estat capaços de superar l’assignatura al maig, realitzaran al 
setembre una activitat d’avaluació de la totalitat dels continguts de la matèria.  
 
El model d’activitat  d’avaluació presentarà els apartats que són propis de les proves EBAU. 
 
La nota de l’activitat d’avaluació constituirà la nota de curs de l’assignatura. 
 
Per tal de preparar aquesta prova, la professora recomana tota una sèrie d’activitats, 
practicades durant els curs: anàlisi d’obres, desenvolupament de temes o part d’un tema a 
través d’un esquema, quadres de moviments, autors i obres, etc... que quedaran recollides en 
el (R050) Programa de recuperació per la convocatòria extraordinària.  
 
Aquestes activitats però, no computaran en la nota de la dita prova. 

 
 

Matèries pendents de cursos anteriors: 
 

No es dóna en aquesta assignatura.  
 


