Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Jaume Huguet
Antiga Escola del Treball
Valls

PRESENTACIÓ DE
MATÈRIA BATXILLERAT

Curs 2019/2020
DEPARTAMENT

ENSENYAMENT / CURS:

Humanitats

2n de Batxillerat

MATÈRIA:
Història de l’art
PROFESSOR:
David López
UNITATS DIDÀCTIQUES:
BLOC D’INTRODUCCIÓ:
TEMA 1: Teoria de l’art
BLOC I: ART CLÀSSIC
TEMA 2: L’art grec
TEMA 3: L’art romà
BLOC II: ART MEDIEVAL
TEMA 4: Art bizantí i art islàmic
TEMA 5: L’art romànic
TEMA 6: L’art gòtic
BLOC III: ART MODERN
TEMA 7: Renaixement i manierisme
TEMA 8: L’art barroc i el rococó
BLOC IV: ART CONTEMPORANI
TEMA 9: La pintura contemporània (I): el segle XIX
TEMA 10: La pintura contemporània (II): el segle XX
TEMA 11: L’escultura contemporània
TEMA 12: L’arquitectura contemporània

RECURSOS I MATERIALS:
La matèria estarà orientada vers la preparació de l’examen d’Història de l’art de les PAU. L’accés a la
plataforma Moodle de l’institut serà essencial per a l’estudi de l’assignatura: allà és on hi haurà penjats els
apunts corresponents a cadascun dels temes, i on s’hi podran trobar els materials i recursos necessaris
per a que els alumnes preparin l’estudi de les obres d’art que entren a les PAU (fotografies, vídeos,
articles, etc).
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INSTRUMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
AVALUACIONS SUMATIVES:
Se’n realitzaran tres al llarg del curs, que coincidiran amb el final dels trimestres. La nota de cada
avaluació sorgirà dels següents percentatges:
a) 80%: Dos exàmens per trimestre (un cap a la meitat d’aquest i l’altre cap al final), dels quals
se’n farà la mitjana aritmètica, i que seguiran el model d’examen de les PAU, així com els
mateixos criteris de correcció. Un cop realitzats i superats, aquests exàmens alliberaran els
continguts avaluats.
b) 10%: Activitats diverses. Aquest apartat pot incloure l’entrega per escrit o l’exposició oral d’un
comentari complet d’una obra d’art, qüestionaris al Moodle, i qualsevol altra activitat que pugui
ser avaluable.
c) 10%: Actitud davant la matèria. Es tindrà en compte la participació a classe, l’interès, l’entrada i
ús la plataforma Moodle, la constància, el comportament, l’assistència, la puntualitat, etc.
Un cop calculada la nota, aquesta s’arrodonirà a l’alça o a la baixa de la següent forma:
-

Arrodoniment a la baixa, si el decimal va de l’1 al 4.

-

Arrodoniment a l’alça, si el decimal va del 5 al 9.

AVALUACIÓ FINAL:
La nota final de curs sorgirà de la mitjana aritmètica d’entre les tres avaluacions sumatives, i s’arrodonirà
a l’alça o a la baixa de la mateixa manera.

RECUPERACIÓ:
Si el resultat de la mitjana aritmètica de l’avaluació final no és positiu, hi haurà dues oportunitats per a
recuperar l’assignatura:
1) Un examen dels trimestres a recuperar entre l’11 i 15 de maig
2) Un examen dels trimestres a recuperar entre el 4 i 5 de juny
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