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MATÈRIA: Història de l’Art NIVELL: 2n Batxillerat 

DEPARTAMENT: Humanístic OBSERVACIONS: 

OBJECTIUS 

La matèria d'història de l'art del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Comprendre i valorar els canvis en la concepció de l'art i l'evolució de les seves funcions socials al llarg de la història.  

2. Conèixer el llenguatge artístic de les diferents arts plàstiques i visuals i adquirir una terminologia específica, utilitzar-la amb precisió i rigor i 

aplicar-la a l'esquema d'un mètode d'anàlisi i interpretació de les obres d'art.  

3. Entendre les obres d'art en la seva globalitat, com a exponents de la creativitat humana, susceptibles de ser gaudides per si mateixes i 

valorades com a documents testimonials d'una època i una cultura concretes.  

4. Conèixer algunes de les metodologies i tipologies de fonts per a l'estudi de l'obra d'art i valorar la seva contribució a l'anàlisi i interpretació de 

les diverses manifestacions artístiques.  

5. Identificar, analitzar, caracteritzar i diferenciar algunes de les manifestacions artístiques més destacades dels principals estils de la història de 

l'art occidental, situar-les en les coordenades espacio-temporals, descobrir-ne les connexions explicatives amb el context social i històric i 

sintetitzar-ne les significacions i els processos diacrònicament observables, tot relacionant-los amb els estils precedents i consegüents.  

6. Conèixer els grans corrents de la creació artística contemporània i reflexionar sobre el paper de l'art i dels i les artistes en el món actual.  

7. Analitzar autors, obres i temes d'estils rellevants en la producció artística dins l'àmbit de la història de Catalunya, caracteritzant els elements 

particulars a partir de l'observació directa i indirecta.  

8. Portar a terme activitats de documentació i d'indagació a partir de diverses fonts en les quals s'analitzin, es contrastin i s'interpretin 

informacions i valoracions diverses sobre aspectes de la història de l'art  

9. Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, contribuint de manera activa a la seva conservació, com a font de riquesa i llegat que cal 

transmetre a les generacions futures i rebutjant els comportaments que el deterioren.  

10. Adquirir criteris per conformar el gust personal, la capacitat de gaudir de l'art i el desenvolupament del sentit crític, aprenent a expressar 

sentiments propis davant les creacions artístiques, respectant la diversitat de percepcions davant l'obra d'art i superant estereotips i prejudicis. 
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CONTINGUTS 

Continguts comuns per a tots els blocs 

• Definició del concepte d’art en el marc de la seva evolució històrica. Identificació i valoració del significat de l’obra artística. Coneixement 

d’algunes de les metodologies de la història de l’art i identificació de les principals tipologies de fonts per a l’estudi de les manifestacions 

artístiques. 

• Identificació de les funcions de l’art en les diferents èpoques en relació amb artistes, clients i promotors. Identificació i valoració del paper de 

les dones en la creació artística. 

• Identificació i classificació dels vehicles, les tècniques, les materials i les tipologies artístiques. Definició del concepte d’estil i aplicació de la 

seva periodització històrica en obres artístiques concretes. 

• Definició dels conceptes de patrimoni artístic i rutes historicoartístiques i valoració de la necessitat de protegir el patrimoni com a herència 

cultural dels grups humans i difondre’l. 

• Ús de la cronologia i codis per mesurar el temps historicoartístic. Representació de l’espai geogràfic i del temps històric, amb inclusió pertinent 

de dades, obres, autors, fets historicoartístics i estils. 

• Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el seu context històric, amb especial referència als precedents i consegüents 

estilístics i als processos de continuïtat i canvis, constatant els diferents ritmes evolutius de les societats i la varietat de manifestacions. 

Anàlisi i interpretació de les obres d’art dins el seu context, aplicant un esquema metodològic coherent i flexible, utilitzant correctament el 

vocabulari específic de la disciplina i desenvolupant la capacitat del gaudi estètic.  

L’art occidental en el món antic i medieval 

• Caracterització de l’arquitectura a la Grècia i la Roma antigues, analitzant les formes, interpretant les funcions dels espais i valorant les 

aportacions tècniques de les diferents civilitzacions.  

• Caracterització i comentari metodològic de les principals obres de la imatge a la Grècia i la Roma antigues. Identificació i explicació de les 

principals continuïtats i canvis en l’evolució estilística de la imatge grega i romana, en relació amb els seus precedents i consegüents.  

• Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l’arquitectura i la imatge romànica. Localització del .Camí de Sant Jaume. i valoració de la 

seva importància en la difusió de l’estil. Caracterització de l’art romànic a Catalunya per mitjà de l’anàlisi i comentari metodològic d’obres 

representatives, incidint en la concepció de l’espai religiós i en la lectura iconogràfica de les imatges.  

• Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l’arquitectura i de l’art de la imatge d’època gòtica, en el context d’una cultura urbana. 
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Caracterització de l’art gòtic a Catalunya, identificant les seves particularitats, per mitjà de l’anàlisi i comentari metodològic d’obres 

representatives dins el context de la Corona catalanoaragonesa.  

• Caracterització de l’art hispanomusulmà, valoració de les seves aportacions i influències per mitjà de l’anàlisi i comentari metodològic d’obres 

representatives de l’art islàmic a la península Ibèrica.  

L’art occidental en el món modern 

• Caracterització dels trets estilístics del Renaixement italià. Descripció i anàlisi de la nova concepció de l’espai arquitectònic per mitjà de 

l’anàlisi i el comentari metodològic d’alguns exemples.  

• Anàlisi i interpretació dels temes, formes i funcions principals de l’escultura i la pintura renaixentista italiana, identificant-ne les fonts 

d’inspiració. Anàlisi i comentari metodològic d’alguns exemples.  

• Caracterització general del barroc en la seva diversitat de manifestacions, cronològica i geogràfica. Descripció i anàlisi de la concepció barroca 

de l’espai arquitectònic i de la seva relació amb l’urbanisme, així com de les funcions al servei dels poders polític i eclesiàstic. Anàlisi i 

comentari metodològic d’alguns exemples.  

• Anàlisi i interpretació dels principals temes, formes, funcions i tendències de la pintura i l’escultura barroques a Itàlia i a la península Ibèrica. 

Anàlisi i comentari de l’evolució estilística d’artistes barrocs representatius de tendències diverses.  

• Descripció i anàlisi de l’arquitectura del segle XVIII, valorant la seva situació entre la pervivència del barroc i el neoclassicisme. Anàlisi dels 

principals temes i funcions de la pintura del segle XVIII, identificant les novetats.  

• Anàlisi d’una obra escultòrica, pictòrica o arquitectònica de l’època moderna a Catalunya, situant-la en el context local i europeu.  

L’art contemporani 

• Definició de l’àmbit cronològic i geogràfic de l’art contemporani. Síntesi evolutiva de les arts plàstiques vuitcentistes des del romanticisme 

fins al simbolisme, matisant les singularitats en els casos espanyol i català. Anàlisi de l’obra de Goya i de la seva repercussió.  

• Sistematització de l’evolució de l’arquitectura al llarg del segle XIX, analitzant algunes obres característiques de l’historicisme, eclecticisme i 

modernisme, amb especial atenció a la singular eclosió del modernisme a Catalunya i la seva pervivència. Valoració de l’ús dels nous materials 

en l’arquitectura per a noves funcions i caracterització de l’urbanisme modern.  

• Sistematització, classificació, anàlisi i valoració de les primeres avantguardes, valorant la influència de les tradicions no occidentals en la seva 

gestació. Anàlisi de l’obra d’un artista i d’una artista europeus i catalans representatius. 

• Anàlisi d’obres representatives dels principals corrents arquitectònics del segle XX: racionalisme, organicisme i estil internacional, entre altres, 
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valorant la renovació del llenguatge arquitectònic que aporten.  

• Sistematització, classificació, anàlisi i valoració de la plàstica a la segona meitat del segle XX, per mitjà de l’anàlisi de la trajectòria d’algun o 

alguna artista d’àmbit extra europeu.  

• Identificació del rol de l’art i de l’artista en la segon meitat del segle XX: de l’art com a denúncia social a l’art com a bé de consum. 

Caracterització de la singularitat d’algunes manifestacions contemporànies quant a la combinació de llenguatges expressius, analitzant alguns 

exemples.  

• Anàlisi d’algun sistema visual contemporani: fotografia, cartellisme o cinema, identificant les particularitats del seu llenguatge. Valoració de 

l’impacte de les noves tecnologies en la creació artística i dels nous reptes de la difusió i la conservació del patrimoni. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Contribueix de manera notòria a l’assoliment de les competències comunicatives comunes del batxillerat en la mesura que la verbalització, oral 

o escrita, i les formes d’explicació o exposició estructurades són un element formal per a la construcció del coneixement de la disciplina. La 

història de l’art, d’altra banda, col·labora en la competència en recerca i competència digital, en la mesura que planteja investigacions i resolució 

de problemes, dimensions comunes en la construcció d’un pensament crític i científic, i pot ser un marc idoni per a l’elaboració del treball de 

recerca del batxillerat. També es pot afirmar que les formes de comunicació i d’obtenció de la informació necessiten sovint l’ús de tecnologies 

d’informació digital i de mitjans audiovisuals per accedir a un ventall ampli d’informacions que, en el cas de les manifestacions artístiques, es 

vehiculen sovint per mitjà de les noves tecnologies. Finalment, atès que la història de l’art implica l’estudi de les formes visuals produïdes per 

agents de contextos històrics concrets, facilita el desxiframent de codis de significació que ajuden de manera notòria a l’alfabetització de la 

imatge i, en conseqüència, a l’assoliment de la competència en el coneixement i la interacció amb el món, la qual també inclou una dimensió 

social i cívica que, en el cas de la història de l’art, es concreta en l’aproximació empàtica a altres cultures sense prejudicis i estereotips, que 

permeti l’apreciació i valoració de les seves creacions, així com del patrimoni que ens és propi. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Exposar una definició del concepte d’art, tot resumint algunes de les seves funcions al llarg de la història a partir d’exemples concrets i 

analitzant i comparant els canvis produïts en la seva concepció en diferents moments històrics i en diferents cultures. 

2. Resumir l’esquema d’un mètode de comentari i lectura d’una obra d’art que tingui en compte els elements que la componen i la seva relació 

amb el context històric i cultural, aplicar-lo a l’anàlisi i interpretació de diverses obres arquitectòniques i plàstiques, emprant els diferents tipus 

de discurs lingüístic i utilitzant la terminologia adequada per identificar els vehicles artístics i les tipologies.  

3. Identificar, analitzar i interpretar diverses obres d’art representatives d’una època que no sigui la contemporània i també l’evolució de l’obra 

d’un o una artista no contemporanis, tot assenyalant-hi les peculiars relacions entre el rol dels artistes i la societat en els casos estudiats i els 

canvis respecte d’èpoques precedents o consegüents.  

4. Resumir i caracteritzar els components determinants i les línies bàsiques de les formes, temes i funcions dels estils d’una de les èpoques de la 

història de l’art (llevat de la contemporània), situar-los amb la màxima precisió possible en unes coordenades espacio-temporals, establir-hi les 

ruptures i continuïtats pertinents i relacionar-los amb el context històric en què es desenvolupen.  

5. Reconèixer i analitzar obres significatives d’artistes rellevants, amb especial atenció a artistes espanyols i catalans, distingint tant els trets 

diferenciadors del seu estil com els elements que comparteixen amb artistes coetanis, així com valorant la diversitat de corrents o models estètics 

que es poden desenvolupar en una mateixa època.  

6. Explicar de manera resumida les continuïtats i canvis observables dels estils plàstics vuitcentistes, així com el tractament dels temes i les 

actituds de l’imaginari col·lectiu que s’hi poden observar per mitjà de l’anàlisi i interpretació d’alguns exemples paradigmàtics.  

7. Identificar, analitzar i interpretar obres significatives del segle XX que revelin la diversitat de plantejaments i tendències plàstiques i visuals 

de l’art contemporani, valorant les innovacions que aporten i les funcions socials en cada cas i argumentant el paper de l’art en el món actual.  

8. Resumir les tendències arquitectòniques dels segles XIX i XX a partir de l’anàlisi d’algunes edificacions característiques. Identificar, analitzar 

i interpretar algunes obres arquitectòniques contemporànies.  

9. Observar directament i analitzar monuments artístics i obres d’art en museus i exposicions, prèvia preparació amb informació pertinent, 

apreciar la qualitat estètica de les obres i expressar, oralment o per escrit, una opinió fonamentada. Planificar i realitzar petits treballs 

d’indagació a partir del patrimoni artístic o de rutes historicoartístiques. 
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INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

 El 85% representa la mitjana dels exàmens. A més l'ortografia es descomptarà fins a un punt per examen. 

 Un 15% la mitjana de les activitats. Englobat en aquest 15% també es tindran en compte aspectes com la puntualitat a l'hora 

d'entregar les feines, la predisposició al treball i l'actitud a classe. 

 Faltes d’assistència. Segons queda recollir en les NOFC del centre i per acord de batxillerat cal tenir present els següents 

apartats: 

o Faltes per malaltia en un examen. L’alumnat pot justificar fins a 3 vegades la falta d'assistència a un examen, essent justificat 

per la pròpia família mitjançant trucada telefònica o agenda al seu tutor/a de grup. A partir d’aquí, no es repetirà cap examen 

sense justificant mèdic. 

o Faltes injustificades. Segons queda recollit en les NOFC del centre i redactat de la següent manera: “Si es fa un 10% de faltes 

no justificades d’una mateixa matèria, durant un trimestre, (per exemple: 5 faltes en matèries de 4 hores setmanals), es perd 

el dret d’exàmens parcials (avaluació contínua). Suposarà anar a la recuperació trimestral directament.” 

 La nota de final de curs s'obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes als tres trimestres. 

 Al final de cada trimestre el calendari anual reserva uns dies per a les recuperacions d'aquells alumnes que no hagin superat la 

matèria. Aquest examen avaluarà els continguts de tot el trimestre i la nota màxima que es podrà obtenir serà d'un 5. Durant el mes de maig hi 

ha previstes proves extraordinàries de recuperació que avaluaran la totalitat dels continguts del curs. Si en aquesta convocatòria tampoc es 

supera la matèria, l'alumne encara tindrà la possibilitat de presentar-se a les proves extraordinàries que es faran en les mateixes dates que tenen 

lloc les PAU. L'alumne, per tant, no tindrà la possibilitat de presentar-se a aquestes fins a la convocatòria de setembre 

 També existeix la possibilitat de fer un examen de millora per a aquells alumnes que, tot i haver aprovat, vulguin millorar la seva 

qualificació. L’examen es farà a la convocatòria extraordinària de maig i l’alumne haurà de comunicar al professor de la matèria que s’hi 

presentarà. Els continguts de la prova faran referència a aquells impartits durant tot el curs i la millora de la qualificació es fixarà en un 

màxim de dos punts. 

 En el cas actual de pandèmia, quan les autoritats competents estableixin el confinament del centre o el grup, les classes 

continuaran de manera telemàtica mitjançant el Google Meet i utilitzant el correu electrònic del centre. En aquest cas serà obligatori la connexió  

en la franja horària establerta segons les normes dictades pel règim semipresencial o a distància. En cas contrari, si no es connecta un 10% de les 

classes, suposarà la pèrdua del 15 % de la qualificació final. 

 L’actitud a classe és d’esperar que sigui correcta, activa, participativa, respectuosa amb tothom i adequada a un curs preparatori 
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d’universitat que s’haurà d’avaluar de forma externa (PAU) i que per tant, requereix esforç, concentració i treball constant. Si en algun 

cas, qualsevol alumne/a no respecta aquestes normes bàsiques d’actitud i comportament a classe, i després d’haver-ho tractat amb 

el seu tutor-a, ell o ella mateixa i la seva família, sense que s’observin canvis de millora, la nota trimestral de la matèria d’Història de 

l’Art es pot veure penalitzada amb 1 punt del total obtingut amb els instruments d’avaluació abans comentats. 

 


