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1.LLIBRE El llibre que s’utilitzarà durant el curs serà Història de l’Art. Edit. Vicens Vives 
2.MATERIAL: llibreta o fulls per presentar apunts i dossier d’activitats i exercicis. 
3.PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 
1. Època clàssica greco-romana                                                                                   1r Trimestre 
    Arquitectura grega i romana 
    Escultura grega i romana                                                                                                  

 

2. Època contemporània (I)  Finals segle XVIII i segle XIX                                             2n Trimestre 
  Arquitectura 
  Escultura 
  Pintura 

3. Època contemporània (II)  El segle XX                                                                      3r Trimestre 
  Arquitectura 
  Escultura 
  Pintura 

 

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

L’avaluació és contínua i té en compte l’evolució i progressió de l’alumnat per a  l’assoliment 
de les competències bàsiques de batxillerat, especialment les  pròpies de la matèria com són la 
competència en la dimensió temporal de les manifestacions artístiques; la competència en 
l'observació, anàlisi i interpretació de les obres d'art, i la 

competència en el desenvolupament de la sensibilitat estètica, sense oblidar-ne altres de caire 
transversal com són: la  competència comunicativa, la competència en recerca i la de  gestió i 
tractament de la informació. 

El desenvolupament de les competències bàsiques es treballa a partir dels continguts de  la 
matèria, que es valora en la proporció següent: 

ACTITUD INTERÈS MATÈRIA TREBALL REGULAR I BEN PRESENTAT PROVES AVALUACIÓ 

10% 20% 70% 100% 

Per  avaluar la matèria es realitzaran dues proves, com a minin,  per trimestre i  treballs 
d’aprofundiment dels temes. Una prova no realitzada, per motius justificats, podrà ser 
recuperada, en la propera prova convocada. En cas de no presentar-se, sense raons prou 
justificades, el professorat pot considerar, d’acord amb la normativa, que l’examen de 
recuperació es realitzi  a les proves de recuperació de final de curs. 

Una avaluació suspesa durant el curs,  pot ser recuperada per la mitjana del curs. Si aquesta 
mitjana no dona un resultat de 5, o si hi ha més avaluacions suspeses, l’alumnat haurà de 
presentar-se a la prova de recuperació de final de curs. 
 

L’alumnat que,  per haver suspès  dos o més avaluacions, s’ha de presentar a la prova 
extraordinària de final de curs i la supera, tindrà una qualificació d’aprovat, 5, com a resultat 
del curs en la matèria 

 

                                                                           Sant Cugat del Vallès, 12 setembre de 2017 


