
WEB INSTITUT 

DEPARTAMENT ARTS ESCÈNIQUES 
 

 

MATÈRIA: Música, 1r d’ESO 
 

CONTINGUTS 

El so i les seves qualitats fonamentals 
● So i soroll. Vessant objectiu i subjectiu. Els sorolls en la música: música concreta. 

Identificació auditiva. 
● Les qualitats fonamentals del so i la simbologia utilitzada en el llenguatge musical. 

Identificació auditiva.   
● Evolució de la grafia musical. Invenció d’una notació nova. 
● La intensitat: ff,f, mf,p, pp..., reguladors. Identificació visual i auditiva.  
● L’altura: el pentagrama,  les notes, la clau de sol i les alteracions. Identificació visual i 

auditiva.  
● El timbre i la seva aplicació en el reconeixement d’instruments. Identificació auditiva.

  
● La durada: pulsació, ritme binari i ternari, contratemps, tempo, iles figures musicals. 

Identificació visual i auditiva. 
● Respecte per desenvolupar hàbits saludables d'escolta. 

 

Interpretació i expressió 
● Repertorivariat de peces musicals vocals, per a flauta a una veu, a dues veus i cànons. 
● Repertori variat de danses tradicionals catalanes i d’arreu del món. 
● Tècnica bàsica dels instruments utilitzats. 
● Exercicis pràctics de percussió corporal. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Trimestral 

Control individual d’instrument i de la pràctica instrumental col·lectiva 

● S’avaluaran cinc cançons amb la flauta de bec treballades a l’aula que l’alumnat haurà 

d’interpretar de memòria. Es valorarà el domini de la tècnica de l’instrument segons 

l’evolució personal de cada alumne/a.  

● El trimestre que es realitzi un concert per a la comunitat educativa adreçat als 

companys i companyes, professorat o als pares i mares, es valorarà el nivell de 

responsabilitat que ha assolit l’alumnat en els assajos, la cura dels instruments, 

l’atenció en la interpretació, la particpació, l’actitud de respecte envers els companys i 

companyes, etc.  

● L’alumnat que fa 2a veu, pel fet d’haver d’estudiar tant la 1a com la 2a, se’ls donarà 

una puntuació més alta a les cançons de flauta. 

 

Prova escrita 

● Es realitzarà una única prova escrita per trimestre, ja que aquesta només serveix per 

avaluar la part teòrica. Aquest control es farà a través de l’anàlisi de fragments 

auditius, d’identificació i reconeixement de símbols, així com d’aplicació de conceptes 

de llenguatge musical. 

La ponderació de la nota és la següent 



·  20% correspondrà a la part teòrica que s’avaluarà mitjançant una prova escrita per 
trimestre. 
·  70% correspondrà a les proves d'interpretació instrumental  
·  10% correspondrà a l'actitud (participació, interès i col·laboració, portar la flauta a la 
classe). 
 

● A judici del professor/a, i per alumnes en particular, qualsevol apartat pot ser ponderat 

amb valors diferents. En aquesta qualificació caldrà tenir en compte les possibles 

adaptacions i plans individualitzats de l’alumnat. 

 

Final 

● Per aprovar la matèria a final de curs, la nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser 
com a mínim de 5. L’alumne/a ha d’haver aprovat almenys dos trimestres per poder fer 
la mitjana.  
 

Recuperació 

Després de cada avaluació, l’alumnat tindrà la possibilitat de recuperar les cançons de 
flauta suspeses, així mateix en l’examen de la part teòrica del trimestre següent hi 
haurà una part de recuperació del trimestre anterior. 
Si un alumne/a té suspesa la matèria per a l’avaluació extraordinària de juny haurà de:  

● Presentar un treball de recuperació de la part teòrica, de llenguatge musical (25%). 
● Interpretar amb la flauta de memòria del repertori indicat (75%). 
● Per poder aplicar la ponderació, cal que l'alumne/a hagi obtingut una nota mínima de 4 

(sobre 10) de cadascun dels apartats. 
 

  



MATÈRIA: Música, 2n d’ESO 
 

CONTINGUTS 

Els instruments musicals 
● 2.1 Les famílies d’instruments: descripció i components. 
● 2.2 Agrupacions instrumentals en la música clàssica: duo, trio, quartet de corda, 

orquestra de cambra i orquestra simfònica. 
● 2.3 Altres agrupacions instrumentals: música popular, banda, banda de jazz i conjunt 

de rock. La cobla. 
Interpretació i exressió 

● Repertorivariat de peces musicals vocals. 
● Tècnica bàsica dels instruments Orff. 
● Exercicis pràctics de percussió corporal. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Quadrimestral 
Control individual d’instrument i de la pràctica instrumental col•lectiva 

● S’avaluaran cinc cançons amb la flauta de bec treballades a l’aula que l’alumnat haurà 
d’interpretar de memòria. Es valorarà el domini de la tècnica de l’instrument segons 
l’evolució personal de cada alumne/a.  

● El trimestre que es realitzi un concert per a la comunitat educativa adreçat als 
companys i companyes, professorat o als pares i mares, es valorarà el nivell de 
responsabilitat que ha assolit l’alumnat en els assajos, la cura dels instruments, 
l’atenció en la interpretació, la particpació, l’actitud de respecte envers els companys i 
companyes, etc.  

● L’alumnat que fa 2a veu, pel fet d’haver d’estudiar tant la 1a com la 2a, se’ls donarà 
una puntuació més alta a les cançons de flauta. 
 
Dossier 
Es realitzarà un dossier per a treballar la part teòrica. Aquest dossier es farà a  classe 
a través de l’anàlisi de fragments auditius, d’identificació i reconeixement de símbols, 
així com d’aplicació de conceptes de llenguatge musical. 
 
La ponderació de la nota és la següent 

● 20% correspondrà a la part teòrica que s’avaluarà mitjançant el dossier de 
continguts. 

● 50% correspondrà a les proves d'interpretació instrumental  
● 30% correspondrà a l'actitud (participació, interès i col•laboració, portar la flauta 

a la classe). 
 
A judici del professor/a, i per alumnes en particular, qualsevol apartat pot ser ponderat 
amb valors diferents. En aquesta qualificació caldrà tenir en compte les possibles 
adaptacions i plans individualitzats de l’alumnat. 
Final 
 
Recuperació 
Si un alumne/a té suspesa la matèria per a l’avaluació extraordinària de juny haurà de:  

• Presentar un treball de recuperació de la part teòrica, de llenguatge musical 
(25%). 

• Interpretar amb la flauta de memòria del repertori indicat (75%). 
• Per poder aplicar la ponderació, cal que l'alumne/a hagi obtingut una nota 

mínima de 4 (sobre 10) de cadascun dels apartats. 

  



MATÈRIA: Música, 3r d’ESO 
 

CONTINGUTS 

 

La veu humana: funcionament, classificació i agrupacions vocals. 

 

● Parts de l’òpera: ària, cor, recitatius, concertant... 

● El muntatge d’una òpera 

● Sales de concerts de Barcelona 

● Sales d’òpera d’Europa 

● L’entorn sonor 

 

Interpretació i expressió 

 

● Exercicis pràctics de percussió corporal 

● Tècnica bàsica dels instruments Orff. 

● Exercicis pràctics de percussió corporal. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

Quadrimestral 

Control individual d’instrument i de la pràctica instrumental col•lectiva 

● S’avaluaran cinc cançons amb instruments Orff treballades a l’aula que l’alumnat haurà 

d’interpretar de memòria. Es valorarà el domini de la tècnica de l’instrument segons 

l’evolució personal de cada alumne/a.   

 

Dossier 

● Es realitzarà un dossier per a treballar la part teòrica. Aquest dossier es farà a  classe 

a través de l’anàlisi de fragments auditius, d’identificació i reconeixement de símbols, 

així com d’aplicació de conceptes de llenguatge musical. 

 

La ponderació de la nota és la següent 

• 20% correspondrà a la part teòrica que s’avaluarà mitjançant el dossier de 

continguts. 

• 50% correspondrà a les proves d'interpretació instrumental  

• 30% correspondrà a l'actitud (participació, interès i col•laboració, portar la 

flauta a la classe). 

 

A judici del professor/a, i per alumnes en particular, qualsevol apartat pot ser ponderat 

amb valors diferents. En aquesta qualificació caldrà tenir en compte les possibles 

adaptacions i plans individualitzats de l’alumnat. 

Recuperació 

Si un alumne/a té suspesa la matèria per a l’avaluació extraordinària de juny haurà de:  

• Presentar un treball de recuperació de la part teòrica i fer un examen.  

 

 

 

  



MATÈRIA: Arts escèniques i teatre, Optativa 4t d’ESO  

 

 

CONTINGUTS 

Els continguts de la matèria s'organitzen en quatre apartats:  

1. l'expressió i la comunicació escènica;  

2. la interpretació en les arts escèniques;  

3. la representació i l'escenificació, 

4. l'obra d'art total: la transversalitat de les arts escèniques. 

 

 
L'expressió i la comunicació escènica 
 
● Exploració dels instruments de l'intèrpret: expressió corporal, gestual, oral i 

rítmicomusical. 
● Estudi de la veu i les seves possibilitats expressives. El diafragma i la respiració. 
● Cant polifònic i harmonia musical; la improvisació. 
● Exploració del cos i les seves possibilitats expressives. L'equilibri i el moviment. 
● Estudi de l'escena com a espai significant: composicions, moviments i direccions 

en l'escena. 
● Anàlisi del rol i del personatge: de la conducta dramàtica a la conducta teatral.  
● Exploració de tècniques d'interpretació: joc dramàtic, improvisació, dramatització i 

creació col·lectiva. 
● Estudi i anàlisi de recursos plàstics: disseny de l'escena, indumentària, 

maquillatge, il·luminació i recursos sonors. 
 
La interpretació en les arts escèniques 
 
● Exploració dels elements de la interpretació: personatge, situació, acció i conflicte. 
● Desenvolupament de processos de caracterització i construcció del personatge. 
● Interpretació a través del cos i la veu. 
 
La representació i l'escenificació 
 
● Estudi de l'espectacle escènic: concepte i característiques. 
● Tipologies bàsiques de l'espectacle escènic: clàssic, d'avantguarda, corporal, 

occidental, oriental, d'objectes, musical, d'interior, de carrer. 
● Estudi d'altres formes de presentació escènica: happening, performance, video-

teatre, teatre dansa, circ, etc. 
● Disseny d'un espectacle: equips, fases i àrees de treball. 
● Producció i realització d'un projecte de creació escènica. 
● Assaigs: tipologia, finalitats i organització. 
● Exhibició i distribució de productes escènics. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
Les proves d’avaluació es realitzaran durant tot el curs, de fet totes les activitats són 
avaluables. 
 
PERCENTATGE DE PUNTUACIÓ 
 
Tot el que es fa a classe és susceptible de ser avaluat. Amb tot, s’estableixen algunes 
activitats/exercicis de la realització de les quals es posarà nota individual. Atès que és 



una assignatura eminentment pràctica, serà necessària l’assistència a un 85% de les 
classes. La no assistència sense causa justificada comporta l’INSUFICIÈNCIA de 
l’assignatura, la qual s’haurà de recuperar amb un treball de caire teòric i un treball 
interpretatiu. 
 
S’avaluarà el treball de caire teòric segons el següent barem: 
 
● 20% Treball escrit lliurat digitalment sobre gèneres escènics i història del teatre. 
● 70% Treball de caire pràctic: cos, veu, cant, dicció, interpretació, coreografia tan a 

nivell individual com en grup comportarà el 60% de la nota final. 
● 10% Treball pràctic: Participació en les actuacions i representacions planificades 

tan a dins com a fora del centre. 
 
Recuperació durant el curs 
L’assignatura es podrà recuperar trimestralment mitjançant un treball pràctic 
d’interpretació 50% i un treball teòric 50%. 
 
Recuperació cursos anteriors 
L’assignatura es podrà recuperar mitjançant un treball pràctic d’interpretació 50% i un 
treball teòric 50%, pactat prèviament amb el professor. 
 
  



MATÈRIA: Llenguatge i pràctica musical, 1r de batxillerat  

 

 

CONTINGUTS 
 
Els continguts de la matèria s'organitzen en tres apartats: 

 
1.-Interpretació  
• Pràctica de la imitació rítmica, melòdica i harmònica.  
• Pràctica del cant col·lectiu: a l’uníson, cànons a veus i l’escolta del conjunt en la 
interpretació coral i adequació de la pròpia veu.  
• Pràctica de la veu parlada. La declamació de textos teatrals, narratius i poètics.  
• Interpretació individualment i en grup de composicions vocals i/o instrumentals 
pròpies.  
• Utilització dels instruments amb una tècnica correcta.  
• Reflexió i valoració de l’assaig com a activitat bàsica en la interpretació musical.  
• Interpretació d’un repertori musical variat pel que fa a cultures, èpoques, gèneres i 
estils diferents.  
• Comprensió, atenció i interpretació del gest de direcció.  
• Interpretació pública de les obres treballades amb una actitud d’exigència i de 
respecte envers l’oient, envers la persona mateixa i el grup.  
 
2.-Creació  
• Expressió d’idees, experiències o sentiments de manera creativa.  
• Creació rítmica, melòdica i/o harmònica seguint les estructures formals simples: lied 
binari, ternari, frase quadrada, rondó i tema amb variacions i obstinats.  
• Elaboració d’arranjaments de cançons i peces instrumentals a partir dels 
coneixements del llenguatge musical adquirits.  
• Coneixement i ús de les característiques de l’escriptura a veus: escriptura vertical, 
tessitures i equilibri tímbric.  
• Utilització de recursos TIC i MAV com a eines per a l’escolta, la interpretació, la 
composició, l’edició, l’enregistrament i la difusió d’obres musicals.  
• Recerca i elaboració de projectes artisticomusicals. Connexions entre els llenguatges 
artístics.  
 
3.-Destreses musicals  
• Coneixement i ús dels elements constitutius del llenguatge musical: ritme, melodia, 
harmonia, textura, dinàmica i timbre per a la interpretació i la creació.  
• Coneixement de l’aparell fonador: òrgans, funcions i higiene.  
• Exercitació d’una tècnica vocal individual i col·lectiva: posició, respiració, ressonància 
i articulació.  
• Exercitació i ús de la memòria musical i l’escolta interior.  
• Ritmificació de textos poètics i teatrals i de textos escrits per ser cantats.  
• Seguiment de partitures a una o més veus.  
• Reconeixement dels llenguatges de les músiques de diferents cultures, èpoques, 
gèneres i estils.  
• Valoració de la pràctica musical com un mitjà de gaudi estètic personal i de 
comunicació.  
• Valoració del fet musical amb actitud crítica fonamentada en valors estètics, culturals 
i socials 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Els criteris que es tindran en compte seran els següents: 



1.Interpretar amb partitura i de memòria peces instrumentals i/o vocals treballades de 
cultures, èpoques, gèneres i estils diferents.  
2.Interpretar una peça vocal amb acompanyament instrumental o sense, demostrant 
domini de la tècnica vocal.  
3.Llegir diferents textos en forma de diàleg, prosa o poesia, demostrant domini de la 
tècnica vocal.  
4.Interpretar obres per a grup reduït (trio o quartet).  
5.Fer arranjaments de cançons i peces instrumentals a partir dels coneixements del 
llenguatge musical adquirits.  
6.Identificar auditivament estructures ritmicomelòdiques i harmòniques.  
7.Interpretar davant el públic les peces treballades.  
8.Crear fragments musicals individualment o en grup a partir de premisses relatives a 
diferents aspectes del llenguatge musical.  
9.Cercar les relacions entre les arts entorn d’una idea per tal de crear una experiència 
musical.  
10.Utilitzar de manera autònoma i eficaç els recursos que ofereixen les TIC i les MAV 
per a l’escolta, la interpretació, la composició, l’edició, l’enregistrament i la difusió 
d’obres musicals. 
 
 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

● Continguts pràctics (60%): s’avaluaran els conceptes treballats aplicats a 
l’audició i el llenguatge de certs elements musicals. Es realitzarà un examen de 
continguts per trimestre. 

● Treballs escrits (30%): s’avaluaran dos treballs escrits, al voltant del 
continguts pràctics (ritme, melodia), al trimestre. Aquest treball l’alumnat el 
realitzarà fora de l’aula. 

● Participació (10%): s'avalua la participació i compromís en tallers pràctics, 
concerts al centre, i involucració en els projectes educatius del centre. 

● Per acord de l’equip docent de batxillerat, superar un 20% de faltes 
d’assistència a classe no justificades oficialment significa perdre el dret a 
l’avaluació contínua. L’alumne/a haurà d’anar directament a la recuperació. 

 
Aquest matèria presenta continguts clarament acumulatius, és per això que la 
ponderació dels trimestres és diferent i això repercuteix en la nota final. El primer 
trimestre pondera un 20%, el segon un 30% i el tercer un 50%, de manera que 
l’alumne/a que aprova el tercer demostra que ha assolit els coneixements. 
 
RECUPERACIÓ 
 

● Si un alumne/a no supera la matèria haurà de presentar-se a l’avaluació 
extraordinària on farà un examen dels continguts del curs i haurà de presentar 
també els treballs que li siguin encomanats. 

● Per a la recuperació, s’hauran de presentar tots els treballs que s’han fet al 
llarg del curs (20%) i un examen (80%) sobre els continguts teòrics de tot el 
curs. 

 

MATÈRIA: Anàlisi musical, 1r batxillerat 

 
 

CONTINGUTS 

● Gèneres musicals i la seva classificació 



● Estils musicals i la seva classificació 
● Conceptes bàsics d’anàlisi musical 
● Les qualitats del so i els elements del llenguatge musical 

 
Anàlisi tímbrica 

● Les veus humanes i la seva classificació 
● Agrupacions vocals 
● Els instruments musicals, classificacions 
● Agrupacions instrumentals 

 
Anàlisi rítmica 

● Elements bàsics del  ritme (pulsació i tempo, compàs, efectes rítmics) 
● Inicis i finals segons l’accent rítmic 
● Evolució històrica del ritme i la seva notació 

 
Anàlisi melòdica 

● Elements bàsics de la melodia (disseny, intervals, àmbit, ornamentació i articulació) 
● Les escales i la seva construcció: pentatònica, cromàtica, diatònica major i menor 
● El sistema tonal i les armadures. El sistema modal i la seva evolució fins les tonalitats 

actuals 
 
Anàlisi melòdica i harmònica 

● La textura musical 
● L’estructura de la melodia: motius, frases cadències 
● Harmonia bàsica: acords perfectes majors i menors en els graus més importants de  

l’escala i la seva funció 
 
Anàlisi de la dinàmica 

● Símbols utilitzats en el llenguatge musical. 
 
Formes musicals 

● Formes per successió de seccions diferents 
● Formes per repetició per seccions: lied binari, ternari, rondó, estròfiques, ritornello 
● Formes per repetició mitjançant la variació: tema amb variacions, baix obstinat 
● Formes per imitació: cànon, fuga, polifonia imitativa... 
● Formes per desenvolupament: forma sonata 
● Formes lliures 
● Grans formes: concert, simfonia, sonata, suite... 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

Trimestral 

● Continguts (60%): s’avaluaran els conceptes treballats aplicats a l’audició, el 
reconeixement auditiu de certs elements musicals, l’anàlisi d’obres musicals a partir 
d’audicions i partitures. Es realitzarà un examen de continguts per trimestre. Per a 
poder fer mitjana, cal que la nota d’examen superi el 3,5. 

● Comentaris de text (20%): s’avaluaran dos o tres comentaris de text al trimestre. 
Aquest treball l’alumnat el realitzarà fora de l’aula. 

● Anàlisi d’audicions (20%): s’avaluaran dos o tres treballs de comentaris d’obres 
musicals o d’anàlisis concertes que l’alumnat realitzarà a l’aula i fora de l’aula. 

● Cal tenir en compte que les anàlisis i els comentaris són d’obligada presentació si es 
vol aprovar la matèria. 



● Per l’avaluació de les competències lingüístiques els membres del departament 
tindran en consideració les faltes d’ortografia i les penalitzaran amb 0.1 per falta fins a 
baixar un màxim 1,5 punts de la nota d’examen.  

● Per acord de l’equip docent de batxillerat, superar un 20% de faltes d’assistència a 
classe no justificades oficialment significa perdre el dret a l’avaluació contínua. 
L’alumne/a haurà d’anar directament a la recuperació. 
 
Final 
L’anàlisi musical de 1r de batxillerat presenta continguts clarament acumulatius, és per 
això que la ponderació dels trimestres és diferent i això repercuteix en la nota final. El 
primer trimestre pondera un 25%, el segon un 30% i el tercer un 45%, de manera 
que l’alumne/a que aprova el tercer demostra que ha assolit els coneixements, però no 
és suficient aprovar només aquest trimestre per superar la matèria ja que la 
ponderació del tercer trimestre no és tan alta.  
 
Recuperació 

● Si un alumne/a no supera la matèria haurà de presentar-se a setembre (avaluació 
extraordinària) on farà un examen de TOT EL CURS i haurà de presentar també els 
treballs d’anàlisi i els comentaris de text que li siguin encomanats. 

● Per a la recuperació de setembre, s’hauran de presentar comentaris d’audicions i 
comentaris de text (40%) proposades pel departament de música per als alumnes 
suspesos a final de curs i hauran de fer un examen (60%) sobre els continguts teòrics 
de tot el curs. 

● Si l’alumne passa a 2n curs amb l’anàlisi musical I pendent, a mitjans del 2n curs de 
batxillerat se li farà un examen centrat exclusivament en els continguts de 1r curs que 
caldrà superar amb una nota igual o superior a 5. De tota manera, també es tindrà en 
compte el seu treball i la seva evolució al llarg del 2n curs de la matèria. 
 
 
 
 
  



MATÈRIA: Fonaments de les arts, 1r de batxillerat 

 
 

CONTINGUTS 

 
Bloc I:  
 
- Què és l’art?  
- Figura de l’Artista.  
- Funcions de l’art.  
- L’art de la Prehistòria  
- L’art de mesopotàmia, Persia i Egipte  
- L’antiguitat clàssica: Grècia i Roma.  
 
Bloc II:  
 
- El món medieval occidental: Preromànic, Romànic i Gòtic.  
- El Renaixement i Humanisme  
 
Bloc III:  
 
- El Barroc  
- El Neoclassicisme i la Il·lustració.  
- El Classicisme musical.  
 
- Transversalitat entre diferents moviments artístics 
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

 

- Examen teòric (model selectivitat) – al final de cada avaluació, durant la setmana 

verda.  

- Treballs pràctics: treballs escrits, debats, presentacions orals, mapes conceptuals de 

cada unitat, fris cronològic de la història de l’art, muntatge d’exposicions visuals sobre 

continguts treballats, etc.  
 

Altres activitats que es proposen per a realitzar fora de l’aula i que també seran 
activitats avaluables són:  
 
1.- Visita al museu MNAC  
 
2. Visita al museu Caixaforum  
 
3. Visita del Retaule barroc de Santa Maria d’Arenys  
 

4. Museu de la Música a Barcelona 

 

 

 

 

 
  



MATÈRIA: Cultura audiovisual, 1r de batxillerat 

 
 

CONTINGUTS 

 

Bloc I – FOTOGRAFIA 
 
1. La imatge fixa  
 

− Origen i història de la fotografia. 
− Càmera estenopeica.  
− Cianotipia.  
− Anàlisi i interpretació d’imatges fixes  
− Pictorialisme i la Nova objectivitat  

 
2. La il·luminació: el tractament de la Llum  
 

− Llum  
− Representació del cos en la fotografia. 

 
 
Bloc II  - LA IMATGE FIXA I ELS SEUS LLENGUATGES  
 
4. Cartellisme  
 

− Petita introducció. 
− Anàlisi de diferents cartells, artistes i períodes. 

 
5. El fotomuntatge: Propaganda política i publicitat.  
 

− Dadaisme i el fotomuntatge.  
− Artistes principals i comentari de fotomuntatges  
− Tractament i manipulació digital d’imatges: Adobe Photoshop.  

 
6. El grafit  
 

− Origen i evolució  
 
 
7. El còmic  
 

− Origen i evolució  
− El llenguatge del còmic.  

 
 
8. La publicitat  
 

− Elements bàsics del llenguatge publicitari.  
− Funcions de la publicitat.  
− Anàlisi d’una campanya publicitària  
− Publicitat encoberta i subliminal.  

 
Bloc III - TERCER TRIMESTRE - LA IMATGE EN MOVIMENT: EL CINEMA  
  



9. Fonaments perceptius i origen:  
 

− La il·lusió del moviment (evolució tècnica i els pioners): invents i joguines. 

− La persistència de la visió o persistència retiniana.  

− L’animació: tècniques bàsiques.  

 

10. Elements expressius en la pràctica cinematogràfica:  

 

− Planificació, angulació, moviments.  

 

11. Creació d’un curtmetratge:  

 

− El muntatge. 

− Introducció a la preproducció: guió literari i tècnic, storyboard...  

− Mirar i interpretar una pel·lícula.  

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

 

- Examen teòric (model selectivitat) – al final de cada avaluació, durant la setmana 

verda.  

- Treballs pràctics: treballs escrits, treballs pràctics de cada unitat, presentacions orals,  

muntatge d’exposicions de contingut audiovisual, etc.  

 

Degut al caràcter pràctic de la matèria d’Història de la Música i de la Dansa, el 

professorat del grup d’Arts Escèniques ha decidit uns criteris especials més estrictes 

en el control d’assistència i la seva afectació a la nota que s’especifiquen a 

continuació. 

Per l’avaluació de les competències lingüístiques els membres del departament, 

seguint l’acord del claustre, tindran en consideració les faltes d’ortografia es 

penalitzaran amb 0.1 per falta fins a baixar un màxim d’1,5 punts. Per normativa, 6 

retards (injustificables) equivalen a una falta d’assistència injustificada. 

 

 

  



MATÈRIA: Anatomia aplicada a la dansa, 1r batxillerat 

 
 

CONTINGUTS 

 

1. Estructura i organització morfoanatòmica del cos humà. Nivells d'organització 

del cos 

- Explicació de la posició anatòmica i els plans de simetria. 

- Descripció funcional dels nivells d'organització del cos humà: cèl·lula, teixits, òrgans, 

aparells i sistemes. 

- Caracterització de la cèl·lula eucariota i dels sistemes d'obtenció d'energia. 

- Classificació i diferenciació dels teixits més importants en relació amb les activitats 

físiques. 

 

2. Funcionament del cos humà. Sistema locomotor i producció del moviment 

- Identificació, localització i descripció dels ossos del cos, les articulacions i els músculs 

implicats en el moviment.  

- Descripció i anàlisi de la columna vertebral. 

- Diferenciació de la funció de l'os, l'articulació, i el múscul . 

- Descripció de la cintura escapular i els membres superiors. 

- Descripció de la cintura pèlvica i els membres inferiors. 

- Descripció i millora de la postura corporal. 

- Anàlisi i pràctica de l'entrenament físic. 

- L'escalfament previ i el refredament posterior a l'entrenament físic. 

  

3. Funcionament del cos humà. Els sistemes cardiovascular, respiratori i 

digestiu 

- Descripció del sistema cardiovascular. 

- Concreció dels principis i pràctica de condicionament cardiovascular. 

- Descripció i experimentació de l'aparell i moviments respiratoris i la seva mecànica. 

- Coordinació de la respiració i el moviment corporal.  

- Descripció del sistema digestiu i la seva adaptació a l'exercici físic.  

- Valoració de l'estat d'hidratació i del concepte d'alimentació equilibrada  

- Anàlisi del comportament alimentari i dels factors socials i artístics que poden 

desenvolupar algun tipus de trastorn. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Classes pràctiques i activitat diària (40%): S’avaluarà a partir de les sessions 

pràctiques  diàries i de la feina feta a l’aula. Es valorarà: participar activament i de 

manera cooperativa. Desenvolupar la capacitat de concentració, d’escolta, de 

coordinació i d’expressió corporal. Augmentar les capacitats físiques i les possibilitats 

de moviment de cadascú. Adquirir eines i estratègies de reflexió i de creació en relació 

al cos com a mitjà expressiu i de comunicació. 

● Continguts (30%): S’avaluarà a través de proves escrites, que es faran durant 

la setmana verda, de la part teòrica referent a l’anatomia: la fisiologia, la patologia així 

com també els components de l’aparell locomotor en relació amb la dansa i la pràctica 



física. Cal que la nota d’examen superi el 5 per a poder fer mitjana amb la resta de 

percentatges. 

Es valorarà: Descriure i analitzar moviments emprant el vocabulari específic de la 

matèria; aplicar conceptes teòrics a propostes pràctiques; entendre i explicar el cos i 

les seves estructures així com les possibilitats de moviment; analitzar i reflexionar 

sobre els hàbits del propi cos.  

● Treballs escrits (20%): S’avaluarà a partir de treballs escrits (qüestionaris 

sobre textos, anàlisi d’espectacles, exercicis de recerca, etc.) que faran sols o en 

col·laboració durant cada trimestre. Es valorarà: desenvolupar la capacitat de recerca, 

anàlisi i comparació d’informació; augmentar la capacitat de síntesi; desenvolupar la 

reflexió i el pensament crític; desenvolupar la capacitat comunicativa i d’intercanvi 

d’informació. Ampliar la capacitat de comprensió del fet artístic i de la relació amb el eu 

context.  

● Participació i compromís (10%): S’avaluarà a partir de la seva participació i 

compromís en relació als tallers específics i les presentacions escèniques que es 

duguin a terme durant tot el curs (espectacles d’hivern, de Sant Jordi, de final de curs, 

entre d’altres). Es valorarà: participar activament i de manera cooperativa. Complir el 

compromís de participació i amb el grup. Desenvolupar les capacitats escèniques 

confrontades a un públic.  

 

Recuperació Trimestral i final de curs: per recuperar els trimestres es plantejarà un 

examen de recuperació dels continguts teòrics. La nota màxima de recuperació serà 

un 5. 

A final de curs es farà la mitjana dels tres trimestres. Si no s’arriba a un 5 l’alumne 

s’haurà de presentar a la recuperació extraordinària de setembre.  

Per la recuperació de setembre els alumnes hauran d’elaborar un dossier de treball 

dels continguts treballats (25%) i fer un examen teòric dels continguts treballats al 

llarg del curs (75%). La nota màxima de recuperació serà un 5. 

 

  



MATÈRIA: Arts escèniques i teatre, 1r batxillerat 

 
 

CONTINGUTS 

 

Estructura dels continguts 

Els continguts de la matèria s'organitzen en quatre apartats:  

1. l'expressió i la comunicació escènica;  

2. la interpretació en les arts escèniques;  

3. la representació i l'escenificació, 

4. l'obra d'art total: la transversalitat de les arts escèniques. 

 

 
L'expressió i la comunicació escènica 
 

✔ Exploració dels instruments de l'intèrpret: expressió corporal, gestual, oral i 
rítmicomusical. 

✔ Estudi de la veu i les seves possibilitats expressives. El diafragma i la respiració. 
✔ Cant polifònic i harmonia musical; la improvisació. 
✔ Exploració del cos i les seves possibilitats expressives. L'equilibri i el moviment. 
✔ Estudi de l'escena com a espai significant: composicions, moviments i direccions en 

l'escena. 
✔ Anàlisi del rol i del personatge: de la conducta dramàtica a la conducta teatral.  
✔ Exploració de tècniques d'interpretació: joc dramàtic, improvisació, dramatització i 

creació col·lectiva. 
✔ Estudi i anàlisi de recursos plàstics: disseny de l'escena, indumentària, maquillatge, 

il·luminació i recursos sonors. 
 
La interpretació en les arts escèniques 
 

✔ Exploració dels elements de la interpretació: personatge, situació, acció i conflicte. 
✔ Desenvolupament de processos de caracterització i construcció del personatge. 
✔ Interpretació a través del cos i la veu. 

 
La representació i l'escenificació 
 

✔ Estudi de l'espectacle escènic: concepte i característiques. 
✔ Tipologies bàsiques de l'espectacle escènic: clàssic, d'avantguarda, corporal, 

occidental, oriental, d'objectes, musical, d'interior, de carrer. 
✔ Estudi d'altres formes de presentació escènica: happening, performance, video-teatre, 

teatre dansa, circ, etc. 
✔ Disseny d'un espectacle: equips, fases i àrees de treball. 
✔ Producció i realització d'un projecte de creació escènica. 
✔ Assaigs: tipologia, finalitats i organització. 
✔ Exhibició i distribució de productes escènics. 

 

CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

 

Les proves d’avaluació es realitzaran durant tot el 
curs, de fet totes les activitats són avaluables. 
 
PERCENTATGE DE PUNTUACIÓ 
 



Tot el que es fa a classe és susceptible de ser avaluat. Amb tot, s’estableixen algunes 
activitats/exercicis de la realització de les quals es posarà nota individual. Atès que és 
una assignatura eminentment pràctica, serà necessària l’assistència a un 85% de les 
classes. La no assistència sense causa justificada comporta l’INSUFICIÈNCIA de 
l’assignatura, la qual s’haurà de recuperar amb un treball de caire teòric i un treball 
interpretatiu. 
 
S’avaluarà el treball de caire teòric segons el següent barem: 
 

✔ 10% Treball escrit: Ressenya autor teatral o la redacció d’un dietari de sessions. 
✔ 10% Treball escrit lliurat digitalment sobre gèneres escènics i història del teatre. 
✔ 10% Treball escrit: Crítica d’una obra de teatre per trimestre. 
✔ 60% Treball de caire pràctic: cos, veu, cant, dicció, interpretació, coreografia tan a 

nivell individual com en grup comportarà el 60% de la nota final. 
✔ 10% Treball pràctic: Participació en les actuacions i representacions planificades tan a 

dins com a fora del centre. 
 
 

RECUPERACIÓ DURANT EL CURS 

 
L’assignatura es podrà recuperar trimestralment mitjançant un treball pràctic 
d’interpretació 50% i un treball teòric 50%. 
 

RECUPERACIÓ DELS CURSOS ANTERIORS 

 
L’assignatura es podrà recuperar mitjançant un treball pràctic d’interpretació 50% i un 
treball teòric 50%, pactat prèviament amb el professor. 
 

NOTA FINAL 

 
Tenint en compte que l’assignatura de Pràctica Teatral va enfocada a la representació 
d’una obra a final de curs i , per tant, serà suma de tot el treball acumulat el que 
determinarà la nota final. És a dir que la nota final el fruit de la següent mitjana: 
 
1r Trimestre:  20% 
2n Trimestre:  30% 
3r Trimestre:  50% 
 

  



MATÈRIA: Anàlisi, 2n batxillerat 

 
CONTINGUTS 

 

Els continguts de la matèria s'organitzen en tres apartats: 
 

  
1.-Estils, estètiques i gèneres musicals 
• Anàlisi dels canvis, les transformacions i les implicacions socials i de públic dels estils 
i de les formes musicals en els gèneres de la música vocal, incloent-hi la música 
escènica, a través de la història. 
• Anàlisi dels canvis, les transformacions i les implicacions socials i de públic dels estils 
i de les formes musicals en els gèneres de la música instrumental a través de la 
història, tenint en compte el desenvolupament de l’organologia i el tipus d’agrupacions. 
• Reconeixement de les característiques musicals que diferencien els diversos estils i 
estètiques musicals. 
• Visió panoràmica de les músiques de tradició oral d’arreu el món, tenint en compte 
els instruments i les agrupacions característiques, els principis estètics i comunicatius i 
les seves funcions i usos socials. 
 
2.-Les músiques contemporànies i del món en els seus contextos 
• Reflexió sobre la música moderna de consum massiu: antecedents, estils, escenes, 
moda i identitat social, indústria i mitjans de comunicació de massa, accessibilitat i 
formats de suport per a la creació, difusió i reproducció. 
• Anàlisi de la diversificació de l’oferta musical en l’actualitat en funció del públic i els 
mecanismes d’identificació social dels estils i les escenes musicals diverses. 
• Coneixement de les característiques formals i estructurals dels estils de la música 
moderna. 
• Comprensió de les analogies entre el llenguatge i la grafia musical avantguardista i 
d’altres llenguatges 
expressius i artístics desenvolupats des del segle XX. 
• Anàlisi de la funció de la música en la publicitat, en el cinema i en altres productes 
audiovisuals, i 
observació i reconeixement dels seus efectes comunicatius. 
• Observació, experimentació i reflexió sobre el paper de les noves tecnologies en els 
canvis i les transformacions musicals des del segle XX. 
• Anàlisi dels procediments variats de creació musical, des de l’àmbit professional fins 
a l’afeccionat. 
• Coneixement i comparació de les activitats professionals relacionades amb la 
música, tenint en compte l’impacte de les noves tecnologies en la creació de noves 
professions. 
 
3.-Dimensió pràctica de l’anàlisi musical 
• Ús de les noves tecnologies en els procediments d’anàlisi, cerca i experimentació 
dels elements constitutius de l’obra musical. 
• Interpretació instrumental, vocal i amb ús del cos, individualment o en grup, de 
fragments musicals relacionats amb els components que són objecte d’anàlisi. 
• Aplicació de l’expressivitat musical a partir de la tria dels elements prèviament 
analitzats. 
• Composició i improvisació d’exemples musicals variats i relacionats amb els elements 
musicals i les estructures formals treballades. 
• Observació i aportació de comentaris, reflexions i propostes dels fenòmens 
quotidians relacionats amb la música i les arts en general que es vinculen amb els 
continguts i procediments de la matèria. 



• Adquisició d’un vocabulari correcte i ampli sobre la terminologia musical i elaboració 
d’escrits analítics, d’opinió i d’investigació amb criteris de qualitat. 
• Realització i presentació d’un breu treball o projecte, que tinguin com a finalitat 
l’aplicació funcional dels aprenentatges d’anàlisi musical assolits 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Els criteris que es tindran en compte seran els següents: 
 

1.Identificar els trets característics que adscriuen l’obra musical analitzada a una 

determinada època o estil musical.  

2.Reconèixer i comparar els estils i les formes musicals representatives dels gèneres 

musicals instrumentals i vocals, històrics i en l’actualitat. 

 3.Comprendre la funció i l’ús social de la música en les diverses cultures, tant les de 

tradició culta com les de tradició popular.  

4.Identificar i relacionar les diverses manifestacions musicals contemporànies des del 

punt de vista de la seva organització formal i de la seva vinculació als contextos de 

creació, interpretació i recepció.  

5.Observar i identificar les relacions que vinculen la música amb altres manifestacions i 

productes de la cultura.  

6.Identificar les possibilitats d’inserció laboral al voltant de les activitats professionals 

relacionades indirectament o directa amb la música.  

7.Valorar la transferència dels diversos procediments de l’anàlisi musical a altres 

contextos a partir d’una actitud activa i creativa davant la comprensió de la cultura.  

8.Saber formular i comunicar comentaris i crítiques sobre les músiques escoltades i 

analitzades amb un vocabulari musical adient, i de manera adequada i assertiva.  

9.Proposar, elaborar i exposar adequadament un projecte d’anàlisi musical a partir de 

l’escolta, la interpretació o la creació, tenint en compte la seva contextualització i les 

seves implicacions en l’àmbit de la realitat social.  

10.Participar de manera activa i propositiva en les activitats, expressant de manera 

assertiva les pròpies opinions, en coherència amb l’àmbit treballat i fonamentades en 

criteris estètics i en el respecte a la diversitat. 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

● Continguts (60%): s’avaluaran els conceptes treballats aplicats a l’audició, el 
reconeixement auditiu de certs elements musicals, l’anàlisi d’obres musicals a 
partir d’audicions i partitures. Es realitzarà un examen de continguts per 
trimestre. 

● Comentaris de text (20%): s’avaluaran dos o tres comentaris de text al 
trimestre. Aquest treball l’alumnat el realitzarà fora de l’aula. 



● Anàlisi d’audicions (20%): s’avaluaran dos o tres treballs de comentaris 
d’obres musicals o d’anàlisis concertes que l’alumnat realitzarà a l’aula i fora de 
l’aula. 

 
● Per l’avaluació de les competències lingüístiques els membres del 

departament tindran en consideració les faltes d’ortografia i les penalitzaran 
amb 0.1 per falta fins a baixar un màxim 1,5 punts de la nota d’examen.  

● Per acord de l’equip docent de batxillerat, superar un 20% de faltes 
d’assistència a classe no justificades oficialment significa perdre el dret a 
l’avaluació contínua. L’alumne/a haurà d’anar directament a la recuperació. 

 
L’anàlisi musical de 2n de batxillerat presenta continguts clarament acumulatius, és per 
això que la ponderació dels trimestres és diferent i això repercuteix en la nota final. El 
primer trimestre pondera un 25%, el segon un 30% i el tercer un 45%, de manera 
que l’alumne/a que aprova el tercer demostra que ha assolit els coneixements. 
 
 
RECUPERACIÓ 
 

● Si un alumne/a no supera la matèria haurà de presentar-se a l’avaluació 
extraordinària on farà un examen dels continguts del curs i haurà de presentar 
també els treballs d’anàlisi i els comentaris de text que li siguin encomanats. 

● Per a la recuperació, s’hauran de presentar comentaris d’audicions i 
comentaris de text (40%) proposades pel departament de música per als 
alumnes suspesos a final de curs i hauran de fer un examen (60%) sobre els 
continguts teòrics de tot el curs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÈRIA: Arts escèniques i música, 2n batxillerat 
 
CONTINGUTS 
 
Els continguts de la matèria s'organitzen en tres apartats: 

 
1.-Interpretació  
• Pràctica de la imitació rítmica, melòdica i harmònica.  
• Pràctica del cant col·lectiu.   



• Interpretació individualment i en grup de composicions vocals i/o instrumentals 
pròpies.  
• Utilització dels instruments amb una tècnica correcta.  
• Reflexió i valoració de l’assaig com a activitat bàsica en la interpretació musical.  
• Interpretació d’un repertori musical variat pel que fa a cultures, èpoques, gèneres i 
estils diferents.  
• Comprensió, atenció i interpretació del gest de direcció.  
• Interpretació pública de les obres treballades amb una actitud d’exigència i de 
respecte envers l’oient, envers la persona mateixa i el grup.  
 
2.-Creació  
• Expressió d’idees, experiències o sentiments de manera creativa.  
• Elaboració d’arranjaments de cançons i peces instrumentals a partir dels 
coneixements del llenguatge musical adquirits.  
• Coneixement i ús de les característiques de l’escriptura a veus: escriptura vertical, 
tessitures i equilibri tímbric.  
• Utilització de recursos TIC i MAV com a eines per a l’escolta, la interpretació, la 
composició, l’edició, l’enregistrament i la difusió d’obres musicals.  
• Recerca i elaboració de projectes artisticomusicals. Connexions entre els llenguatges 
artístics.  
 
3.-Destreses musicals  
• Exercitació d’una tècnica vocal individual i col·lectiva: posició, respiració, ressonància 
i articulació.  
• Exercitació i ús de la memòria musical i l’escolta interior.  
• Reconeixement dels llenguatges de les músiques de diferents cultures, èpoques, 
gèneres i estils.  
• Valoració de la pràctica musical com un mitjà de gaudi estètic personal i de 
comunicació.  
• Valoració del fet musical amb actitud crítica fonamentada en valors estètics, culturals 
i socials 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Els criteris que es tindran en compte seran els següents: 
 
 
1.Interpretar amb partitura i de memòria peces instrumentals i/o vocals treballades de 
cultures, èpoques, gèneres i estils diferents.  
2.Interpretar una peça vocal amb acompanyament instrumental o sense, demostrant 
domini de la tècnica vocal.  
 
3.Interpretar obres per a grup reduït (trio o quartet).  
4.Fer arranjaments de cançons i peces instrumentals a partir dels coneixements del 
llenguatge musical adquirits.  
5.Identificar auditivament estructures ritmicomelòdiques i harmòniques.  
6.Interpretar davant el públic les peces treballades.  
7.Crear fragments musicals individualment o en grup a partir de premisses relatives a 
diferents aspectes del llenguatge musical.  
8.Utilitzar de manera autònoma i eficaç els recursos que ofereixen les TIC i les MAV 
per a l’escolta, la interpretació, la composició, l’edició, l’enregistrament i la difusió 
d’obres musicals. 
 
 
 



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

● Continguts pràctics (80%): s’avaluaran els conceptes treballats aplicats a 
l’audició i el llenguatge de certs elements musicals. Es realitzarà un examen de 
continguts per trimestre. 

● Treballs escrits (10%): s’avaluaran dos treballs escrits, al voltant del 
continguts pràctics (Musescore,Audacity), al trimestre.  

● Participació (10%): s'avalua la participació i compromís en tallers pràctics, 
concerts al centre, i involucració en els projectes educatius del centre. 

 
 

● Per acord de l’equip docent de batxillerat, superar un 20% de faltes 
d’assistència a classe no justificades oficialment significa perdre el dret a 
l’avaluació contínua. L’alumne/a haurà d’anar directament a la recuperació. 

 
Aquest matèria presenta continguts clarament acumulatius, és per això que la 
ponderació dels trimestres és diferent i això repercuteix en la nota final. El primer 
trimestre pondera un 20%, el segon un 30% i el tercer un 50%, de manera que 
l’alumne/a que aprova el tercer demostra que ha assolit els coneixements. 

 
 

RECUPERACIÓ 
 

● Si un alumne/a no supera la matèria haurà de presentar-se a l’avaluació 
extraordinària on farà un examen dels continguts del curs i haurà de presentar 
també els treballs que li siguin encomanats. 

● Per a la recuperació, s’hauran de presentar tots els treballs (pràctiques) que 
s’han fet al llarg del curs (20%) i un examen (80%) sobre els continguts 
teòrics de tot el curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÈRIA: Fonaments de les arts II, 2n batxillerat 

 
 

CONTINGUTS 

 
EL SEGLE XIX: DEL ROMANTICISME AL POSTIMPRESSIONISME 

1. Romanticisme 

- Referents històrics, localització i evolució artística 

- Característiques generals 

- La pintura romàntica 

- Arts decoratives 

- Arts escèniques 



2. Del Realisme al Postimpressionisme 

- Referents històrics, localització i evolució artística 

- Característiques generals 

- L’arquitectura: recuperació del passat i nous materials 

- El Realisme 

- L’Impressionisme 

- El Postimpressionisme 

- El Simbolisme 

- Les Arts escèniques 

3. El Modernisme: de l’Art Noveau francès al Modernisme català 

- Referents històrics, localització i evolució artística 

- Característiques generals 

- El Modernisme 

- Les Arts escèniques 

- Les Arts aplicades 

LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX: LES PRIMERES AVANTGUARDES I EL 

FUNCIONALISME 

4. Les Primeres Avantguardes 

- Referents històrics, localització i evolució artística 

- Característiques generals 

- L’Arquitectura: Funcionalisme, Organicisme i Avantguarda 

- Les Primeres Avantguardes (1905-1945) 

● Fauvisme 

● Expressionisme 

● Cubismme i la figura de Picasso 

● Futurisme 

● Dadaisme 

● Art Abstracte i la figura de Miró 

● Surrealisme i la figura de Dalí 

- El Noucentisme català 

- La Bauhaus 

LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX: DE LES SEGONES AVANTGUARDES A LA 

POSTMODERNITAT 

5. Art de la segona meitat del segle XX 

- Referents històrics, localització i evolució artística 

- Característiques generals 

- Del funcionalisme a l’arquitectura d’autor 



- Segones Avantguardes 

● Informalisme 

● Expressionisme abstracte 

● Pop art 

● Nou Realisme francè 

● Abstracció pictórica i Minimalisme 

● Art acció i art conceptual 

● Art cinètic i Op art 

● Arte povera 

● Hiperrealisme  

● Tendències postmodernes 

● Altres tendències a partir de 1980 

● Arts escèniques 

FET ARTÍSTIC AL SEGLE XXI 

6. El fet artístic al segle XXI 

- Referents històrics, localització i evolució artística 

- Característiques generals 

- La interdisciplinarietat creativa 

- Art i compromís social  

- Les darreres tendències 

- El videoart 

 

CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

Activitat diària (10%): S’avaluarà a partir de les sessions diàries i de la feina feta a 

l’aula. Es valorarà: participar activament en lectures, debats, anàlisi i reflexions que 

s’efectuen a l’aula a partir de temes d’estudi; desenvolupar la sensibilitat estètica i el 

pensament crític. 

Treballs escrits (30%): S’avaluarà a partir de treballs escrits que faran sols o en 

col·laboració durant cada trimestre. Es valorarà: desenvolupar la capacitat de recerca, 

anàlisi i comparació d’informació; augmentar la capacitat de síntesi; assolir 

coneixements d’una manera més pràctica, vivencial i creativa; desenvolupar la 

capacitat del treball cooperatiu. 

Continguts (60%): S’avaluarà a partir de proves escrites durant la setmana verda. Es 

valorarà: assolir els continguts específics de la matèria; relacionar fets artístics 

diferents i emmarcar-los en el seu context sociocultural; observar, analitzar i descriure 

propostes artístiques concretes; reconèixer estils artístics; analitzar i comprendre de 

textos d’art. 



Cal que la nota d’examen superi el 4 per a poder fer mitjana amb la resta de 

percentatges. 

Recuperació Trimestral i final de curs: Es farà un examen de recuperació de cada 

trimestre. A final de curs es farà la mitjana dels tres trimestres. Si no s’arriba a un 5 

l’alumne s’haurà de presentar a la recuperació extraordinària de juny amb un examen 

dels continguts de TOT EL CURS.  

 

  



MATÈRIA: Cultura audiovisual II, 2n batxillerat 

 
 

CONTINGUTS 

1ª avaluació  

1. LES IMATGES I EL LLENGUATGE VISUAL  

1.1 Sintaxi de la imatge.  

1.2 Definició d'imatge. Imatges i informació. Imatges icòniques. La manipulació de les 

imatges informatives. Percepció sensorial de la imatge 

1.3 Característiques, estructura i funcions de la imatge. Codificació visual. Indicacions 

per a la lectura d'imatges. 

 

2. LA IMATGE FIXA 

2.1 SELECCIONAR LA REALITAT. Enquadrament, composició, angulació, 

enfocament i il·luminació.  

2.2 EL CÒMIC Les vinyetes, els fumets, els textos, les imatges, els recursos i els 

colors. 

2.3 LA CÀMERA. Antecedents. Origen i evolució de la fotografia. La càmera i l’ull 

humà. La llum. El diafragma i l’obturador. El visor. Els objectius. La sensibilitat. La 

càmera digital. Moviments i gèneres fotogràfics 

 

3. LA IMATGE EN MOVIMENT 

3.1 EL CINEMA. ORÍGENS I EVOLUCIÓ. Antecedents, origen i recerca de nous 

productes. Narrativa cinematogràfica. Els gèneres cinematogràfics.  

 

2ª avaluació 

3.1 (cont) ELS MOVIMENTS CINEMATOGRÀFICS. Vanguardes cinematogràfiques: 

l'Expressionisme alemany, el Neorealisme italià, la Nouvelle vague francesa i altres 

corrents (Surrealisme, Free cinema, Dogma...).  

3.2 LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL. La creació audiovisual. La preproducció (guions), 

la producció i la postproducció. 

3.3 EL MUNTATGE AUDIOVISUAL. Mirar a través de la càmera. El relat audiovisual. 

Els moviments de càmera. El muntatge. La banda sonora 

 

3ª avaluació 

4. LA PUBLICITAT. La imatge en publicitat. Poders i subjectes. Recursos per atreure. 

Productes i promeses. Persuasió o seducció. Anuncis i valors. Excessos de la 

publicitat. Fotomuntatge i publicitat. 

5. LA TELEVISIÓ. El llenguatge televisiu. Els gèneres televisius. Característiques 

expressives. Característiques tècniques. Les telesèries. Els documentals. Els 

professionals. 

 

CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

Composició de la nota del trimestre: 
1.-Presentació dels exercicis del moodle. : cura del treball, precisió amb les eines de 
treball, recursos expressius, netedat…puntualitat a l’hora d´entregar els exercicis: 30 
% 
2- Prova trimestral: 70% 
Requisits específics per aprovar el trimestre : 
Per a fer mitjana de tots els apartats, cal tenir com a mínim nota superior a 4 en la 
prova final. 



Cada trimestre es pot recuperar 

  



MATÈRIA: Història de la música i la dansa, 2n de batxillerat 

 
 

CONTINGUTS 

 

El llenguatge corporal: el cos com a mitjà d’expressió i comunicació 

- Preparació i consciència corporal 

- Alienació corporal, eixos, plans i nivells 

- Qualitat de moviment, fluïdesa  

- Elements de la coreografia 

 

Creació i interpretació 

- L’espai en blanc: trajectòries, accions i reflexions 

- Composició i espai expressiu 

- Cossos permeables: l’individu i el grup 

- La classe de dansa: tipologies, estructura i continguts 

- Processos coreogràfics flexibles 

- Notació coreogràfics: recerca i experimentació 

- Imaginació i processos de creació 

 

L’evolució històrica de la dansa 

- Els orígens  de la dansa i el concepte de dansa en l’antiguitat clàssica.  Isadora 

Duncan i la idealització de la Grècia Clàssica 

- Els primers ballets del Renaixement i la consolidació del ballet en el Barroc 

- El ballet d’entrée i el ballet d’action 

- El període clàssic i el Romanticisme 

- El llegat de Màrius Petipa 

- Els Ballets Russos de Diaghilev 

- Les innovadores nord-americanes: Saint- Dennis, Graham i Humphrey 

- Georges Balanchine 

- Expressionisme alemany i les seves conseqüències 

- Les avantguardes en dansa 

- La dansa contemporània  

- La dansa a Catalunya ara 

 

CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

IMPORTANT: el fet que es tracti d’una assignatura molt pràctica, fa imprescindible 

l’assistència de l’alumnat. És per això que els retards i les faltes d’assistència poden 

arribar a restar fins a 1,5 punts de la nota final. Cada falta no justificada oficialment 

resta 0,15 punts. Per normativa, 6 retards (injustificables) equivalen a una falta 

d’assistència injustificada. 

● Classes pràctiques i activitat diària (50%): S’avaluarà a partir de les 

sessions pràctiques  diàries i de la feina feta a l’aula. Es valorarà: participar activament 

i de manera cooperativa. Desenvolupar la capacitat de concentració, d’escolta, de 

coordinació i d’expressió corporal. Augmentar les capacitats físiques i les possibilitats 

de moviment de cadascú. Adquirir eines i estratègies de reflexió i de creació en relació 

al cos com a mitjà expressiu i de comunicació. 



● Treballs escrits (30%): S’avaluarà a partir de treballs escrits (qüestionaris 

sobre textos, articles d’opinió, monogràfics de personatges destacats, etc.) que faran 

sols o en col·laboració durant cada trimestre. Es valorarà: desenvolupar la capacitat de 

recerca, anàlisi i comparació d’informació; augmentar la capacitat de síntesi; 

desenvolupar la reflexió i el pensament crític; desenvolupar la capacitat comunicativa i 

d’intercanvi d’informació. Ampliar la capacitat de comprensió del fet artístic i de la 

relació amb el eu context.  

● Participació i compromís (20%): S’avaluarà a partir de la seva participació i 

compromís en relació als tallers específics i les presentacions escèniques que es 

duguin a terme durant tot el curs (espectacles d’hivern, de Sant Jordi, de final de curs, 

entre d’altres). Es valorarà: participar activament i de manera cooperativa. Complir el 

compromís de participació i amb el grup. Desenvolupar les capacitats escèniques 

confrontades a un públic.  

●  

Recuperació Trimestral i final de curs: es plantejaran exercicis i treballs de 

recuperació per als alumnes que suspenguin algun dels trimestres. En principi cada 

trimestre hi haurà una recuperació i l’alumne té la possibilitat de recuperar.  

A final de curs es farà la mitjana dels tres trimestres. Si no s’arriba a un 5 l’alumne 

s’haurà de presentar a la recuperació extraordinària de juny amb un examen dels 

continguts de TOT EL CURS. 

  



MATÈRIA: Arts escèniques i teatre, 2n batxillerat 

 
 

CONTINGUTS 

 
Estructura dels continguts 

Els continguts de la matèria s'organitzen en quatre apartats:  

1. l'expressió i la comunicació escènica;  

2. la interpretació en les arts escèniques;  

3. la representació i l'escenificació, 

4. l'obra d'art total: la transversalitat de les arts escèniques. 

 

L'expressió i la comunicació escènica 
 

✔ Exploració dels instruments de l'intèrpret: expressió corporal, gestual, oral i 
rítmicomusical. 

✔ Estudi de la veu i les seves possibilitats expressives. El diafragma i la respiració. 
✔ Cant polifònic i harmonia musical; la improvisació. 
✔ Exploració del cos i les seves possibilitats expressives. L'equilibri i el moviment. 
✔ Estudi de l'escena com a espai significant: composicions, moviments i direccions en 

l'escena. 
✔ Anàlisi del rol i del personatge: de la conducta dramàtica a la conducta teatral.  
✔ Exploració de tècniques d'interpretació: joc dramàtic, improvisació, dramatització i 

creació col·lectiva. 
✔ Estudi i anàlisi de recursos plàstics: disseny de l'escena, indumentària, maquillatge, 

il·luminació i recursos sonors. 
 
La interpretació en les arts escèniques 
 

✔ Exploració dels elements de la interpretació: personatge, situació, acció i conflicte. 
✔ Desenvolupament de processos de caracterització i construcció del personatge. 
✔ Interpretació a través del cos i la veu. 

 
La representació i l'escenificació 
 

✔ Estudi de l'espectacle escènic: concepte i característiques. 
✔ Tipologies bàsiques de l'espectacle escènic: clàssic, d'avantguarda, corporal, 

occidental, oriental, d'objectes, musical, d'interior, de carrer. 
✔ Estudi d'altres formes de presentació escènica: happening, performance, video-teatre, 

teatre dansa, circ, etc. 
✔ Disseny d'un espectacle: equips, fases i àrees de treball. 
✔ Producció i realització d'un projecte de creació escènica. 
✔ Assaigs: tipologia, finalitats i organització. 
✔ Exhibició i distribució de productes escènics. 

 
CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

 
Les proves d’avaluació es realitzaran durant tot el curs, de fet totes les activitats són 
avaluables. 
 
PERCENTATGE DE PUNTUACIÓ 
 



Tot el que es fa a classe és susceptible de ser avaluat. Amb tot, s’estableixen algunes 
activitats/exercicis de la realització de les quals es posarà nota individual. Atès que és 
una assignatura eminentment pràctica, serà necessària l’assistència a un 85% de les 
classes. La no assistència sense causa justificada comporta l’INSUFICIÈNCIA 
del’assignatura, la qual s’haurà de recuperar amb un treball de caire teòric i un treball 
interpretatiu. 
 
S’avaluarà el treball de caire teòric segons el següent barem: 
 

✔ 10% Treball escrit: Ressenya autor teatral o la redacció d’un dietari de sessions. 
✔ 10% Treball escrit lliurat digitalment sobre gèneres escènics i història del teatre. 
✔ 10% Treball escrit: Crítica d’una obra de teatre per trimestre. 
✔ 60% Treball de caire pràctic: cos, veu, cant, dicció, interpretació, coreografia tan a 

nivell individual com en grup comportarà el 60% de la nota final. 
✔ 10% Treball pràctic: Participació en les actuacions i representacions planificades tan a 

dins com a fora del centre. 
 
 

RECUPERACIÓ DURANT EL CURS 

 
L’assignatura es podrà recuperar trimestralment mitjançant un treball pràctic 
d’interpretació 50% i un treball teòric 50%. 
 

RECUPERACIÓ DELS CURSOS ANTERIORS 

 
L’assignatura es podrà recuperar mitjançant un treball pràctic d’interpretació 50% i un 
treball teòric 50%, pactat prèviament amb el professor. 
 

NOTA FINAL 

 
Tenint en compte que l’assignatura de Pràctica Teatral va enfocada a la representació 
d’una obra a final de curs i , per tant, serà suma de tot el treballa acumulat el que 
determinarà la nota final. És a dir que la nota final el fruït de la següent mitjana: 
 
1r Trimestre:  20% 
2n Trimestre:  30% 
3r Trimestre:  50% 
 
 

 


