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Continguts o temes per avaluació:

1a Avaluació

Bloc 13. El Neoclassicisme

Bloc 1. El Romanticisme
Bloc 2. El Romanticisme tardà. 1850-1900
Bloc 3. Les avantguardes

2a Avaluació

Bloc 4. El modernisme - art nouveau
Bloc 5. El surrealisme i altres avantguardes
Bloc 6. Els feliços anys vint. L’art déco
Bloc 7. La Gran Depressió i l’art d’aquesta època

3a Avaluació

Bloc 8. La Segona Guerra Mundial
Bloc 9. El funcionalisme i les dècades 40 i 50
Bloc 10. Els anys 1960-1970
Bloc 11. Els anys 1980-1990

Què s’avaluarà:

● Classificar obres i autors.
● Emprar adequadament la terminologia.
● Identificar raonadament estils artístics.
● Comentar imatges.
● Comparar i relacionar obres, autors i estils.



● Desenvolupar qüestions teòriques.
● Identificar i definir conceptes.
● Recerca, elaboració i exposició d’informació oralment i per

escrit.

Com s’avaluarà?

Mitjana ponderada de tots els continguts vists. Com a mínim hi haurà
dues proves escrites i una tipo test, on es valoraran tan els continguts
teòrics (conceptes), com els pràctics (procediments).

Mitjana de les proves escrites, TEORIA/TESTS, (esquemes, debats
de contingut artistic, exposicions orals…). que ponderaran el 30 % de
proves pràctiques i els TREBALLS i EXAMENS ESCRITS, valen el
70 % (treballs escrits, mapes conceptuals, examens escrits).

Final ordinària: mitjana de les notes de tot el curs.

En cas de tenir suspesa alguna avaluació, durant la setmana
d’avaluació de Maig s’haurà de recuperar fent un examen teòric i
lliurant els treballs no presentades o que es vulguin millorar.
L’arrodoniment es farà tenint en compte l’evolució durant el curs.

Pujar nota a Maig: Superant l'examen de màxims de tot el curs.

Examen extraordinari de Juny: Examen de mínims de tot el curs. A
la qualificació ponderarà 70 % l’exercici escrit de tota la matèria i el 30
% activitats i treballs presentats durant el curs (podran repetir els de
baixa nota i fer els no presentats). L’arrodoniment es farà tenint en
compte l’evolució durant el curs.

Altres consideracions:

Tant a l’apartat pràctic com al teòric es tindrà en compte la situació
d’excepcionalitat a causa del COVID-19 i per aquest motiu, les dates
d’entrega, els materials utilitzats, les propostes de treball, etc seran



adaptables i modificables a cada circumstància de l’alumne.
Tenint en compte el plantejament de la matèria, una part dels
continguts s’acumularan al llarg del curs i als exàmens hi tornaran a
entrar. Un exercici parcial sols es podrà recuperar a continuació de
l’examen el dia de l’avaluació i si la falta és justificada. (en cas contrari
comptarà a la mitjana com a 0 punts). En cas de copiar a un examen o
treball aquest comptarà com a 0 punts. La puntuació de cada pregunta
es farà sumant els elements ben desenvolupats i restant els errors que
podran suposar una penalització de fins a 10 punts.

Els exercicis i treballs són personals i intransferibles. Si la professora
detecta que dos o més alumnes entreguen el mateix treball, tots
aquestos alumnes tindran l'avaluació no superada. L'entrega de tots
els exercicis, activitats i treballs és obligatòria i s'haurà de realitzar
dins dels terminis establerts. L’entrega dels treballs/exercicis fora de
plaç tindran una penalització progressiva.

Es programaran sortides didàctiques segons les possibilitats.


