
 

 

Departament d'Informàtica 

CAUD I  – 1r Batxillerat 

Curs 2019-20 

Continguts o temes per avaluació: 

1ª Avaluació: 

Introducció. Què entenem per comunicació? Parts del procés        
comunicatiu.  

Bloc 1. Imatge i significat. 

● Imatge representada. 

● Evolució de la construcció d’imatges fixes. Mitjans audiovisuals. 

● Funcions de la imatge. 

● Valoració expressiva i estètica de les imatges i de l’observació          
crítica dels missatges. Composició.  

 

Bloc 2 La imatge fixa i la seva capacitat expressiva (part 1). 

● Elements expressius i usos de la imatge fixa, funció il·lustradora de           
la imatge (imatge i text), composició, ritme visual.  

● Fotografia en la publicitat.  

● Anàlisi d’imatges.  
 

2ª Avaluació: 

Bloc 2. La imatge fixa i la seva capacitat expressiva (part 2). 

● La imatge fotogràfica.  

● Anàlisi i pràctica de diversos aspectes relacionats amb la         
fotografia.  



● Anàlisi de l’obra gràfica de diversos fotògrafs.  

● Narració mitjançant imatges fixes. Guió de la historieta.        
Elaboració d’històries gràfiques.  

● Captació d’imatges i tècniques de tractament d’imatges digitals.        
Planificació i creació d'un Stop Motion.  

 

3ª Avaluació: 

Bloc 3. La imatge en moviment i la seva capacitat expressiva. 

● Fonaments perceptius de la imatge en moviment. Composició. 

● Característiques tècniques. 

● Sistemes de captació d’imatges en moviment. 

● Característiques expressives de la velocitat de reproducció de la         
imatge.  

 

Bloc 4. Narrativa audiovisual.  

● El pla i la seqüència. Plans d’imatge. Moviments de càmera. 

● Diàleg en el cinema: pla i contraplà. 

● Pla seqüència. 

● Relacions espai-temps. 

● Guions. 

● Gèneres cinematogràfics. 

● Visionat i anàlisi de cinema. 

 

 

Què s’avaluarà: 

S’avaluaran el treballs que es proposin a classe, les proves escrites,           
l’actitud participativa i el bon comportament. Es considera un aspecte molt           
important la correcta planificació i l’ordre en la realització de les activitats,            
la capacitat de treballar en equip i l’ús adequat del material. Aquests            



aspectes seran valorats a l'hora d'avaluar els treballs realitzats per          
l'alumnat. 

Com s’avaluarà: 

A la 1a i 2a avaluació es realitzaran un mínim de 3 activitats pràctiques i 2                
proves escrites. La nota d’avaluació s’obtindrà aplicant un 50% a la           
mitjana aritmètica de les proves escrites i un 50% de la mitjana            
ponderada de les notes pràctiques (la ponderació de les pràctiques          
s’establirà segons el grau de complexitat de cada una d’elles). Per poder            
fer mitjana entre tots els continguts, l’alumne haurà d’assolir els mínims           
fixats pel professor en cada una de les parts. La mitjana ponderada de les              
dues parts ha de ser igual o superior a 5.  

A la 3a avaluació, el 100% de la nota correspondrà a les activitats             
pràctiques. Es realitzaran un mínim de 3 activitats al llarg d’aquesta           
avaluació.  

Per aprovar l’assignatura és condició indispensable haver entregat totes         
les activitats proposades a classe.  

Es tindran en compte aspectes actitudinals per fer l’arrodoniment de la           
nota. 

 

Final ordinària: 

La nota de final de curs serà la mitjana de les notes de les tres               
avaluacions. 

Els aspectes actitudinals es tindran en compte a l’hora de fer           
l’arrodoniment de la nota.  

A la tercera avaluació es pot recuperar l’assignatura o pujar nota amb les             
pautes donades pel professor: 

● Pujar nota: es realitzarà un examen que inclourà el temari donat al            
llarg del curs, que es comptabilitzarà com un 50% de la nota. Per             
poder pujar nota del 50% restant, l'alumne haurà de presentar          
aquells treballs que indiqui el professor.  

● Recuperació de l'assignatura: es podrà recuperar l'assignatura       
realitzant una prova escrita del temari corresponent a les         
avaluacions pendents i/o realitzant els treballs de recuperació que         



indiqui el professor. Els percentatges aplicables seran els mateixos         
indicats anteriorment (50% exàmens i 50% treballs).  

En ambdós casos, la nota obtinguda substituirà a la nota anterior           
d'aquelles parts a les que l'alumne/a es presenti (sempre i quan aquesta            
nota sigui superior a la que ja tenia). Per obtenir la nota final, es              
recalcularà la mitjana juntament amb la resta de notes obtingudes al llarg            
del curs de les parts a les que l'alumne no s'ha presentat.  

Seguint les indicacions del professorat, l'alumne/a es podrà examinar (ja          
sigui per pujar nota com per recuperar) de qualsevol dels diferents blocs            
treballats al llarg del curs, i això inclourà tant proves escrites com            
activitats pràctiques.  
 

Examen extraordinari de setembre: 

Els alumnes que al juny no hagin assolit els mínims tindran una prova             
extraordinària al setembre. Aquesta prova consistirà en un examen escrit i           
el lliurament de les activitats indicades pel professor al juny. 

La nota s’obtindrà de l’aplicació dels percentatges indicats (50% exàmens          
escrits i 50% treballs). Si el professor així ho considera, l'alumne podrà            
optar a presentar-se només a aquelles parts suspeses al llarg del curs,            
mantenint-se la nota d'aquelles parts de les que l'alumne ja havia assolit            
els coneixements necessaris. En aquest cas, la nota obtinguda substituirà          
a la nota anterior d'aquelles parts a les que l'alumne/a es presenti.  

Per obtenir la nota final, es recalcularà la mitjana juntament amb la resta             
de notes obtingudes al llarg del curs de les parts a les que l'alumne no               
s'ha presentat a la prova extraordinària. 

 


