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Els dos primers criteris de qualificació estan condicionats per les característiques i la 
normativa de les PAAU referides al model de les proves de selectivitat: 
 

 A les PAAU es tindrà en compte el “comentari d’obres d’art i no el 
desenvolupament de temes”, per la qual cosa, llevat del tema introductori, a la 
resta de temes l’alumnat sempre farà una prova corresponent a comentaris de 
les obres d’art i el model proposades per a les PAAU. 

 “A cadascuna de les dues opcions sempre sortirà una obra d’art clàssic o art 
medieval o art modern (s’ha de triar una de les tres) i una altra obra d’art 
contemporani (obligatòria)”. Durant aquest curs es desenvoluparan els temes 
d’art clàssic i art contemporani, però per tal de donar l’oportunitat a tot l’alumnat 
de poder escollir aquelles obres o estils artístics que més els interessi a les 
PAAU, es farà una introducció a l’art medieval i a l’art modern. 

 Per aprovar cada avaluació i el curs, serà necessari superar totes les proves 
amb comentaris d’obres d’art. Els comentaris de les obres d’art no superats 
caldrà recuperar-los. 

 Per contra, cada control de tema o comentari d’obra d’art aprovat, es 
considerarà superat durant tot el curs, encara que l’avaluació estigui suspesa. 
Així, doncs, a cada avaluació suspesa només s’haurà de recuperar la part no 
superada. 

 La nota d’avaluació trimestral serà la mitjana de les notes dels controls, 
sempre i quan estiguin aprovats, que valdran un 90% de la nota. Aquesta nota 
es complementarà amb la mitjana de notes dels diferents treballs del trimestre 
(fitxes de les obres d’art, presentacions...), que valdran un 10%. 

 A la prova que es faci durant la setmana d’exàmens trimestrals, l’alumnat 
s’examinarà només del darrer tema del trimestre, no de tot el trimestre. 

 La nota final de la matèria serà la mitjana dels tres trimestres, sempre i quan 
estiguin tots els controls d’obres d’art aprovats. 

 Cada control tindrà la seva recuperació corresponent, llevat de l’últim examen, 
per manca de temps. 

 Els controls no superats ni a l’avaluació ordinària, ni a la recuperació, es 
podran recuperar de nou durant les proves de extraordinàries de juny. La nota 
màxima serà un suficient (5). Si fos més d’un 5 es tindrà en compte per 
arrodonir la nota de qualificació final. 

 L’alumnat que ho desitgi, podrà presentar-se a l’examen extraordinari a fer un 
control especial per pujar nota final: 

 Només es podrà pujar nota dels comentaris d’obres d’art 
 A la nota final comptarà la nota més alta. 

 Recordar la normativa del centre respecte a les faltes d’assistència (justificar 
degudament les absències als exàmens per poder fer una prova en un altre 
moment...) 

 Hi haurà diferents models de proves, segons si es tracta d’un tema introductori 
sobre terminologia, identificació d’obres d’art, sobre teoria dels estils artístics 
que es vagin desenvolupant, o proves centrades en els comentaris de les obres 
d’art. 

 Caldrà entregar els treballs proposats sempre dins el termini fixat. 

 A cada control caldrà utilitzar correctament el llenguatge artístic. 

 Igual que a les PAAU, es valorarà negativament una redacció incorrecta o 
contínues faltes d’ortografia 

 


