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0. CONTROL DE CANVIS 
 

Data Versió Què modifica de les versions anteriors? 

4/9/2016 v.0 Versió inicial. No hi ha cap versió anterior al departament. 

02/10/17 v.1 Revisió general per adaptació a l’ Ordre EDU/340/2009, 

12/9/18 v.2 Actualització de dates i actualització criteris d’avaluació. 

 
 
1. CONTEXTUALITZACIÓ 
 

DEPARTAMENT : Visual i plàstica 

MATÈRIA : HISTÒRIA i FONAMENTS DE L’ART I CURS :2018-19 

PROFESSOR: Elvira Domínguez  

ETAPA EDUCATIVA : Batxillerat  

HORES TOTALS SETMANALS : 4 ANUALS : 140 

 
 
2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA 

Exàmens trimestrals 70% de la nota del trimestre 

Examen 1: 10% de la nota del trimestre 

Examen 2: 20% de la nota del trimestre 

Examen 3: 40% de la nota del trimestre 

• Proves de control sobre coneixements de fonaments de les arts,  i avaluació de les 

valoracions i/o conclusions dels problemes plantejats (avaluació de la reflexió de 

l’alumne). 

• N’hi haurà un mínim de 2 cada trimestre (s’ajustarà els percentatges en cas de 

variació). I, ocasionalment, algun examen de recuperació. 

• EN LES PROVES ESCRITES I ELS EXÀMENS ES TINDRÀ EN COMPTE els coneixements 

aportats, la correcta i clara exposició d’idees, l’ortografia, que estigui acurat.  

 

Treballs, exercicis i altres activitats a lliurar al professor 20 % de la nota del trimestre 

• Qualificació de les activitats d’aplicació trimestral 

• Qualificació dels deures i activitats de l'aula 

• En la mida que sigui possible es farà alguna valoració pública de treballs amb 

finalitat estrictament pedagògica, però no serà la tònica habitual: normalment 

l’avaluació és perfectament explicable a l’alumne interessat en base als objectius 
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específics de cada activitat, tant pel que fa al seu resultat com al procés que l’ha 

dut a aquest. Per tant ens sembla més coherent fer-ho amb el mínim d’interferències 

“ambientals”. 

• PEL QUE FA A TREBALLS, ES TINDRÀ EN COMPTE que continguin tot el s’ha treballat o 
demanat, correctament fet i amb una presentació polida i correcta ortografia. 

Observacions:  
• El no lliurament de les activitats puntuables equivaldrà a obtenir un 0 en aquest 

apartat. Els exercicis tindran un valor d’entre 10-20% (fins a tres activitats avaluables 
serà un 10%; si es fan més de 3, comptaran un 20%). 

 

5 % de la nota del trimestre 

• Assistència, puntualitat, lliurament puntual dels deures i activitats, participació a l´aula. 

Observacions:  
• No fer els deures equival a un negatiu. Cada 3 negatius es restarà  0.5 punts de la 

nota del trimestre, fins a un màxim d’un punt. La no assistència a classe sense un 
justificant OFICIAL el dia de lliurament d’un treball o presentació de deures 
equivaldrà a un negatiu. La no assistència reiterada sense justificant OFICIAL també 
es comptarà com actitud negativa. 

La nota global del curs sortirà de la nota mitjana de cada trimestre. 

 

Observacions:  

• Cada falta d’assistència no justificada restarà un punt de la nota d’actitud del trimestre. 

• Cada de dia de retard en el lliurament del projecte del trimestre li restarà un punt de la 
nota. 

• Cal recordar, a més, que l’assistència a classe és obligatòria i avaluable. De manera 
que, si l’alumne/a acumula més d’un 25% de faltes d’assistència en un trimestre, perdrà 
el dret d’avaluació continua; és a dir, el trimestre corresponent quedarà suspès. 

• IMPORTANT: Qualsevol contingut donat de la matèria, encara que sigui de principi de 
curs o inclús de l’any anterior, es susceptible de ser preguntat en un examen.  
En aquest cas l’exercici específic de matèria anterior no superarà el 33% del contingut 
total de l’examen. 

 

La nota global del curs sortirà de la nota mitjana de cada trimestre. 

L’ avaluació ha de ser continuada, per tal, es tindran en compte els següents ítems: 
  

- Proves orals i/o escrites. Es farà un mínim de 2 proves escrites per cada trimestre. Per 
poder aprovar, el mínim de nota mitja dels exàmens serà de 4.5. El professor podrà 
suspendre l’avaluació d’un alumne si la nota d’algun examen està per sota del 3.5. les 
proves tindran un valor d’entre 80-90% de la nota, depenent de la quantitat d’activitats 
avaluables que s’hagin pogut desenvolupar.  
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- Treballs, exercicis i altres activitats a lliurar al professor. El no lliurament de les activitats 
puntuables equivaldrà a obtenir un 0 en aquest apartat. Els exercicis tindran un valor 
d’entre 10-20% (fins a tres activitats avaluables serà un 10%; si es fan més de 3, 
comptaran un 20%).  
 

- L’actitud a classe es tindrà en compte. No fer els deures equival a  un negatiu. Cada 3 
negatius es restarà  0.5 punts de la nota del trimestre, fins a un màxim d’un punt. La no 
assistència a classe sense un justificant OFICIAL el dia de lliurament d’un treball o 
presentació de deures equivaldrà a un negatiu. La no assistència reiterada sense 
justificant OFICIAL també es comptarà com actitud negativa. 

 
EN  LES PROVES ESCRITES I ELS EXÀMENS ES TINDRÀ EN COMPTE els coneixements aportats, la 
correcta i clara exposició d’idees, l’ortografia, que estigui acurat.  
 
PEL QUE FA A TREBALLS, ES TINDRÀ EN COMPTE que continguin tot el s’ha treballat o demanat, 
correctament fet i amb una presentació polida i correcta ortografia. 
 
PER SUPERAR EL CURS, CALDRÀ COM A MÍNIM UNA NOTA DE 5 EN CADA TRIMESTRE. 
 
Cal recordar, a més, que l’assistència a classe és obligatòria i avaluable. De manera que, si 
l’alumne/a acumula més d’un 25% de faltes d’assistència en un trimestre, perdrà el dret 
d’avaluació continua; és a dir, el trimestre corresponent quedarà suspès. 
 
 
3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA 

 
Hi haurà  la possibilitat de recuperar cada trimestre mitjançant una prova i/o activitats 
de recuperació. 

 
• Confecció d´ un dossier específic per recuperar la part pendent. (30%) 

• Examen per recuperar trimestre. (70%) 

 
En cas de no recuperar un o més  trimestres  caldrà fer les recuperacions de les 
avaluacions suspeses a final de curs. En el cas que l’alumne tingui suspesa una 
avaluació es presentarà només a aquesta; en el cas que tingui 2 ó 3 trimestres es 
presentarà a tota la matèria. 

• Cada trimestre no aprovat s’haurà de recuperar de manera independent per mitjà d’un 
projecte anunciat pel professor i un examen relacionat amb els continguts del trimestre.  

• Aquesta recuperació es farà durant el següent trimestre segons data convinguda. 

La qualificació s'obtindrà de la mitjana aritmètica entre la nota del projecte i la del examen. 

Cada trimestre recuperat farà mitjana amb la resta amb la nova nota obtinguda (5). 

No es podrà aprovar el curs sense tenir aprovats tots els trimestres. 
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Aquest criteris també són vàlids per a l’alumnat que vulgui incrementar la qualificació del 

trimestre.  

• Confecció d´ un dossier específic per recuperar la part pendent. (30%) 

• Examen per recuperar trimestre. (70%) 

 
4. CRITERIS PER INCREMENTAR LA QUALIFICACIÓ 
 
A final de curs, la recuperació de les avaluacions suspeses es limitarà a un sol examen 
immediatament després dels exàmens del tercer trimestre. Hi haurà la possibilitat de 
realitzar l'examen d'un sola avaluació per aquells alumnes que en tinguin una sola de 
suspesa. Els que tinguin més d’una avaluació suspesa hauran de realitzar un examen 
global de tota la matèria donada en l'assignatura durant el curs. 
 

 
5. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL 
 
Els alumnes que no superen la matèria a la convocatòria ordinària podran presentar-se 
a la convocatòria extraordinària,  en la que hauran d’examinar-se de la matèria 
completa. 
 
 
6. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA (SETEMBRE) 
 
Examen de continguts de tot el curs. 
 
La nota màxima de les recuperacions serà un 5. 
 
 


