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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Fonaments Històrics del Disseny 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso primer Semestre 
Semestre primer 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

bàsica Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura Castellà-valencià 

Matèria 
Materia Història de les arts i del Disseny 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Disseny de Producte (Il·lustració) 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento  Història i Teoria de l’Art i del Disseny 

Professorat 
Profesorado  F. Xavier Ruiz Serralta 

e-mail 
e-mail  ruizx@easdalcoi.es 
 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

Aquesta assignatura pretén introduir els alumnes dins del món de la il·lustració, atenent la gran diversitat 
de suports dels que ha fet ús al llarg de la història (ceràmics, fusta, paper, tèxtil i, actualment, també 
plàstics). Pel que fa al nom de l’assignatura, haurem d’atendre tant el que fa a l’àmbit conceptual (estils, 
terminologia adient, ...), com la perspectiva històrica de la seua metodologia i, també, introduir-los en 
l’exercici de les seues habilitats investigadores. 
En un primer moment, la nostra assignatura introdueix els alumnes el concepte de disseny, seguint amb 
l’aparició i evolució de la imatge en contextos comunicatius, la combinació utilitària d’imatges i elements 
gràfics (el que anomenem precedents del disseny) i la seua relació amb la Història de l’Art, fins arribar a 
l’aparició del disseny al segle XVIII. Tot açò atenent a la seua aplicació com a complement del disseny de 
productes. 
La aportació de la assignatura a la formació de l’alumne de grau en disseny i al seu perfil professional està 
fonamentada en els objectius generales, com són el coneixement dels diversos llenguatges artístics o la 
valoració de les expressions artístiques i visuals d’una societat com a eina per entendre els seus conflictes i 
superacions.  

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Com a assignatura propedèutica en l’àmbit de la Teoria i Història del Disseny dins dels estudis superiors, a 
l’alumne no li cal tindre uns coneixements previs per cursar-la. No obstant això, en el context d’uns estudis 
superiors, li recomanen a l’alumne el domini suficient de determinades eines adquirides al Batxillerat, com 
són un coneixement suficient pel que fa als diferents períodes de la Història, la cultura i l’Art, així com les 
necessàries competències en llengües i en matèria digital. 
Hom recomana per motius metodològics superar aquesta assignatura abans de cursar les següents 
assignatures de l’àmbit històric i cultural. 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències, en el marc dels ensenyaments artístics superiores de Disseny, es troben regulades per 
l’Orde 26/ 2011 de 2 de Novembre de la Conselleria d’Educació. Entre les diverses competències hom 
distingeixen: transversals, generales o curriculars i específiques o pròpies de la matèria. 
 
Competències transversals (CT) (CT2, CT8, CT11) 
 
- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la de forma adequada. 
- Desenvolupar de manera raonada i crítica idees y arguments. 
- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional fonamentada en l’apreciació i sensibilitat 
estètica, mediambiental i envers la diversitat. 
 
  Competències generales (CG) o curriculars (CG3, CG6, CG12, CG13) 
 
- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica. 
- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny. 
- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny. 
- Conèixer el context econòmic, social i cultural en el que es troba el disseny. 
 
  Competències específiques de la matèria (CE) (CE15) 
 
- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, valorar la seua incidència en la millora de la 
qualitat de vida i mediambiental i la seua capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la 
producció. 
 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

UNITAT 1. Introducció. Presentació del àmbit de treball, camp, marc històric i 
terminologia específica de les disciplines: il·lustració, disseny gràfic i la professió del 
disseny. 
 
UNITAT 2. Primeres cultures. Aparició de la comunicació visual intencionada i 
naixement de la imatge a la Prehistòria. L’origen de l’escriptura a Mesopotàmia: els 
pictogrames, segells cilíndrics. Comunicació visual a l’antic Egipte: escriptura jeroglífica 
i evolució, el papir, els cal·lígrafes. Textos funeraris: característiques de la pintura i els 
manuscrits il·luminats. 
 
UNITAT 3. Comunicació visual al món clàssic. 
Característiques generales de l’art clàssic. Comunicació visual com a propaganda. 
Roma; l’art al servei del poder: l’àgora, els arcs de triomf i les columnes 
commemoratives (els relleus). Els còdexs. La pintura romana. 
 
UNITAT 4. Època medieval. Comunicació visual en el món paleocristià i a l’edat 
mitjana. Els símbols cristians. Iconografia cristiana: el Pantòcrator i el Tetramorfos. 
Característiques de l’Edat Mitjana. Els manuscrits il·luminats medievals. Estils i motius 
ornamentals de les miniatures de l’Alta Edat Mitjana: estil cèltic, carolingi, islàmic, 
mossàrab i romànic. Els Beats. Escoles de miniatura gòtica; els Llibres de Hores. 
 
UNITAT 5. El Renaixement. Context històric i cultural dels segles XV i XVI. 
Antropocentrisme i Humanisme. L’arribada del paper com a suport. La impressió 
xilogràfica o de bloc. Gutenberg i l’impremta de tipus mòbils. La Reforma protestant, 
Luter y la Bíblia de 42 línies. Els incunables i el llibre il·lustrat. Estudi dels motius 
ornamentals, proporcions, etc. Característiques i progressos de la pintura al 
Quattrocento i Cinquecento. El manierisme. Els gravats de Durer. 
 
UNITAT 6. Barroc i Rococó. Context històric i cultural. Monarquies absolutistes y 
Contrareforma. L’art al servei del poder. Tendències de la pintura barroca. Naturalisme 
tenebrista: Caravaggio i Velázquez. Els gravats sobre placa de coure al aiguafort. 
Rembrandt. Característiques bàsiques del Rococó. Il·lustració a finals del segle XVIII.	  
 

19 de setembre-22 
de setembre 
 
 
26 de setembre-10 
d’ octubre 
 
 
 
 
 
11 d’octubre-27 
d’octubre 
 
 
 
 
31 d’octubre-15 de 
novembre 
 
 
 
 
 
17 de novembre-13 
de desembre 
 
 
 
 
 
 
15 de desembre-19 
de gener 
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3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

INTRODUCCIÓ 
 

                      Temporització: 19 – 22 de setembre                     Nº de sessions previstes: 5 hores 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
- Ra1. Conéixer i comprendre la Història de l’Art, la Història de la Il·lustració i 
l’ornamentació, i el seu significat estètic a través de les produccions artístiques. 
- Ra2. Valorar i constatar la influència de les arts visuals a la Il·lustració i el disseny 
en la seua funció comunicativa. 
- Ra3. Explicar les permanències i els canvis en els processos artístics al constatar i 
comparar concepcions estètiques i trets estilístics. 

CT11, CG6, CG12, CG13, 
CE15 
CT11, CG12 
CG6, CG12, CG13 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 
�   Anàlisi, comprensió i comentari d’imatges i textos. 
�   Recerca, anàlisi comparativa i síntesi de la informació rebuda. 
�   Correcta expressió oral i escrita amb ús adequat de la terminologia específica. 

CONCEPTUALS 
 

�  Definició de disseny, disseny gràfic i il·lustració. Elements. 
�   Concepte de comunicació visual intencionada. La utilitat en el disseny. 
� Diferències entre Art i Disseny. El paper de l’Estètica en el Disseny Gràfic. 
 

ACTITUDINALS 
 

�   Assistència activa i participativa 
�   Predisposició a la superació personal 
�   Respecte pel treball del professor i dels companys. 

 
 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Classes teòriques i tutories individuals o de grup. 
 
� Assistència a les classes teòriques, seguiment de les 
exposicions i presa d’apunts. 
 
� Participació activa en classe i resolució de dubtes. 

 
Temporització: volum de treball:5 h 

� Comprensió, lectura i repàs de la unitat estudiada. 
 
� Recerca d’informació complementària. 
 
� Realització dels exercicis proposats, treball de la 
Memòria, estudi i altres tasques.  
 
 
volum de treball: 3’33 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

� Assimila les definicions de disseny, disseny 
gràfic i il·lustració i diferencia el concepte d’Art i 
de Disseny en base al criteri de la funcionalitat de 
ser una comunicació intencional. 
 
� Assimila la importància de la estètica aplicada al 
disseny en harmonia amb la funció d’utilitat que li 
és propi. 
 
� Entén la importància de l’estudi de les 
produccions gràfiques en relació amb la societat i 
la cultura on es produeixen. 

Treballs d’aula escrits i orals 
fonamentats en el comentari d’imatges i 
textos en relació amb els continguts 
estudiats 
  
Llistes de control, d’actitud i 
d’assistència. Per tenir dret a l’avaluació 
continua l’assistència ha de ser el 80%. 

 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
10% 
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3.2.1               UD2  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

PRIMERES CULTURES 
                                    

Temporització: 26 de setembre - 10 de octubre                                       Nº sessions previstes: 12 hores 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
- Ra3. Explicar les permanències i els canvis en els processos artístics al constatar i 
comparar concepcions estètiques i trets estilístics. 
- Ra4. Utilitzar un mètode d’anàlisi que permeta conèixer el disseny en el seu àmbit 
formal, tècnic i simbòlic. 
- Ra5. Analitzar i comparar els canvis produïts en la concepció de l’art i de la imatge 
gràfica i les seues funcions, en diferents moments històrics i a diverses cultures. 
- Ra6. Reconéixer i utilitzar de forma adequada un mètode d’anàlisi, els seus 
procediments i tècniques corresponents, que permeten interpretar  i valorar les 
diverses dimensions de l’obra d’art (formal, tècnica i simbòlica) i utilitzar, con precisió 
i rigor, la terminologia específica de les arts visuals. 

CG6, CG12, CG13 
 
CG12 
 
CT8, CT11, CG6, CG12, 
CG13, CE15 
 
CT8, CT11, CG3 
 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

�   Anàlisi, reconeixement i comentari dels valors tècnics, estètics i comunicatius de les 
imatges visuals de cada època històrica. Anàlisi del seu context social i cultural. 
�   Recerca, anàlisi comparativa i síntesi de la informació rebuda. 
�   Correcta expressió oral i escrita amb ús adequat de la terminologia específica. 

CONCEPTUALS 
 

�  Comunicació visual intencionada a la Prehistòria. Origen del naturalisme i de l’abstracció. 
Interpretacions. 
�  El paper de la imatge al naixement de l’escriptura. Mesopotàmia: escriptura cuneïforme, del  
pictograma al signe abstracte. Identificació visual: ús comunicatiu intencionat de les imatges:  
els segells cilíndrics. 
�  Egipte. Aparició i evolució dels jeroglífics. El papir com a suport. Primers manuscrits 
 il·lustrats. Textos funeraris: El Llibre dels Morts. Identificació visual: símbols. 

ACTITUDINALS 
 

�   Assistència activa i participativa 
�   Predisposició a la superació personal 
�   Valoració del patrimoni visual 
�   Respecte pel treball del professor i dels companys. 

 
 
 
 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Classes teòriques i tutories individuals o de grup. 
 
� Assistència a les classes teòriques, seguiment de les 
exposicions i presa d’apunts. 
 
� Participació activa en classe i resolució de dubtes. 
 
 
Temporització: volum de treball: 12 h 
 

� Comprensió, lectura i repàs de la unitat estudiada. 
 
� Recerca d’informació complementària. 
 
� Realització dels exercicis proposats, treball de la 
Memòria, estudi i altres tasques.  
 
volum de treball: 8 h 

 
3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

� S’han assimilat els conceptes fonamentals com 
naturalisme, abstracció, ideograma, pictograma, 
lletra o llei de frontalitat. 
 
� S’han entès i diferenciat les diferents 
interpretacions al voltant dels diferents sistemes 
de comunicació visual intencionat. 
 
�S’han reconegut i diferenciat les diferències 
d’estil de les diverses cultures, atenent a les 
diverses manifestacions: il·lustracions, imatges, 
símbols, ornaments, etc. 

Treballs d’aula escrits i orals 
fonamentats en el comentari d’imatges i 
textos en relació amb els continguts 
estudiats 
  
Llistes de control, d’actitud i 
d’assistència. Per tenir dret a l’avaluació 
continua l’assistència ha de ser el 80%. 
 

 
20% 
 
 
 
10% 
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3.3.1               UD3  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

COMUNICACIÓ VISUAL AL MÓN CLÀSSIC  
 

Temporització: 11 – 27 d’octubre                                                Nº de sessions previstes: 12 hores 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
- Ra3. Explicar les permanències i els canvis en els processos artístics al constatar i 
comparar concepcions estètiques i trets estilístics. 
- Ra4. Utilitzar un mètode d’anàlisi que permeta conèixer el disseny en el seu àmbit 
formal, tècnic i simbòlic. 
- Ra5. Analitzar i comparar els canvis produïts en la concepció de l’art i de la imatge 
gràfica i les seues funcions, en diferents moments històrics i a diverses cultures. 
- Ra6. Reconéixer i utilitzar de forma adequada un mètode d’anàlisi, els seus 
procediments i tècniques corresponents, que permeten interpretar  i valorar les 
diverses dimensions de l’obra d’art (formal, tècnica i simbòlica) i utilitzar, amb precisió 
i rigor, la terminologia específica de les arts visuals. 

CG6, CG12, CG13 
 
CG12 
 
CT8, CT11, CG6, CG12, 
CG13, CE15 
 
CT8, CT11, CG3 
 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

�   Anàlisi, reconeixement i comentari dels valors tècnics, estètics i comunicatius de les 
imatges visuals de cada època històrica. Anàlisi del seu context social i cultural. 
�   Recerca, anàlisi comparativa i síntesi de la informació rebuda. 
�   Correcta expressió oral i escrita amb ús adequat de la terminologia específica. 

CONCEPTUALS 
 

� Concepte de clàssic: característiques generals de l’art de l’antiga Grècia, concepte de bellesa 
com harmonia i proporció, evolució (períodes arcaic, classicisme ple i hel·lenisme). La pintura. 
� L’alfabet grec: antecedents. Nous suports per l’escriptura: papir i pergamí. Comunicació visual 
intencionada. 
� Caràcter eclèctic de l’art romà. Un art al servei del poder i amb intenció comunicativa: 
monuments, motius decoratius, escriptura, senyalètica, estils pictòrics, l’estil clàssic dels 
manuscrits, etc. 

ACTITUDINALS 
 

�   Assistència activa i participativa 
�   Predisposició a la superació personal 
�  Valoració del patrimoni visual 
�   Respecte pel treball del professor i dels companys. 

 
 
 
 

3.3.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Classes teòriques i tutories individuals o de grup. 
 
� Assistència a les classes teòriques, seguiment de les 
exposicions i presa d’apunts. 
 
� Participació activa en classe i resolució de dubtes. 

 
Temporització: volum de treball: 12 h 

� Comprensió, lectura i repàs de la unitat estudiada. 
 
� Recerca d’informació complementària. 
 
� Realització dels exercicis proposats, treball de la 
Memòria, estudi i altres tasques.  
 
volum de treball: 8 h 

 
3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

� S’assimilen i entenen els conceptes relacionats 
amb la definició de classicisme: 
antropocentrisme, mimesi, canon, eclecticisme, 
etc. 
 
� S’entenen i diferencien les característiques dels 
sistemes de comunicació visual intencionada de 
Grècia i Roma: antropocentrisme i exaltació del 
poder. 
 
�Reconeixen les principals tipologies ornamentals 
vinculades a la comunicació visual intencionada, 
com són les greques, l’acant, grotescos, 
canelobres, etc. 

Treballs d’aula escrits i orals 
fonamentats en el comentari d’imatges i 
textos en relació amb els continguts 
estudiats 
  
Llistes de control, d’actitud i 
d’assistència. Per tenir dret a l’avaluació 
continua l’assistència ha de ser el 80%. 
 

 
20% 
 
 
 
10% 
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3.4.1               UD4  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

             L’ÈPOCA MEDIEVAL 
                    Temporització: 31 d’octubre - 15 de novembre                    Nº sessions previstes: 12      
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
- Ra2. Valorar i constatar la influència de les arts visuals a la Il·lustració i el disseny en la 
seua funció comunicativa. 
- Ra3. Explicar les permanències i els canvis en els processos artístics al constatar i 
comparar concepcions estètiques i trets estilístics. 
- Ra4. Utilitzar un mètode d’anàlisi que permeta conèixer el disseny en el seu àmbit 
formal, tècnic i simbòlic. 
- Ra5. Analitzar i comparar els canvis produïts en la concepció de l’art i de la imatge 
gràfica i les seues funcions, en diferents moments històrics i a diverses cultures. 
- Ra6. Reconéixer i utilitzar de forma adequada un mètode d’anàlisi, els seus 
procediments i tècniques corresponents, que permeten interpretar  i valorar les diverses 
dimensions de l’obra d’art (formal, tècnica i simbòlica) i utilitzar, con precisió i rigor, la 
terminologia específica de les arts visuals. 
- Ra7. Reconéixer i analitzar els elements que configuren la producció artística i utilitària, 
considerant les influències i les relacions entre l’artista i la societat, que canvien al llarg 
del temps. Demostrar capacitat d’anàlisi de l’evolució sociològica del gust. 

CT11, CG12 
 
CG6, CG12, CG13 
 
CG12 
 
CT8, CT11, CG6, CG12, 
CG13, CE15 
 
CT8, CT11, CG3 
 
 
CT2, CT8 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

�   Anàlisi, reconeixement i comentari dels valors tècnics, estètics i comunicatius de les 
imatges visuals de cada època històrica. Anàlisi del seu context social i cultural. 
�   Recerca, anàlisi comparativa i síntesi de la informació rebuda. 
�   Correcta expressió oral i escrita amb ús adequat de la terminologia específica. 

CONCEPTUALS 
 

� La imatge a l’art paleocristià: de la imatge real a la imatge simbòlica. Principals tipologies 
iconogràfiques de les èpoques preconstantiniana i postconstantiniana. 
� Els manuscrits il·luminats medievals: suports, tècnica, tipus de lletra, característiques 
visuals. estils: celtes, carolingis, islàmics, mossàrabs, romànics, gòtics. 
� Arquitectures romàniques i gòtiques: motius ornamentals i el seu ordenament. 

ACTITUDINALS 
 

�   Assistència activa i participativa,  
�   Predisposició a la superació personal 
�   Valoració del patrimoni visual 
�   Respecte pel treball del professor i dels companys. 

 
 
 
 

3.4.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Classes teòriques i tutories individuals o de grup. 
 
� Assistència a les classes teòriques, seguiment de les 
exposicions i presa d’apunts. 
 
� Participació activa en classe i resolució de dubtes. 
 
� Realització del primer parcial. 
 
Temporització: volum de treball: 12 h 

� Comprensió, lectura i repàs de la unitat estudiada. 
 
� Recerca d’informació complementària. 
 
� Realització dels exercicis proposats, treball de la 
Memòria, estudi i altres tasques.  
 
� Estudi dels continguts que corresponen al primer 
parcial. 
 
volum de treball: 8 h 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        

� Han entès i assimilat els conceptes 
fonamentals de la unitat, com antinaturalisme, 
iconografia, teocentrisme, anicònic, símbol, etc. 
 
� Han entès l’ús de la imatge pel primer art cristià 
com a imatges simbòliques amb un missatge 
d’intenció religiosa en base a una visió 
teocèntrica del món i com a reciclatge simbòlic 
dels referents iconogràfics anteriors. 
 
� Han reconegut les diferències d’estils de les 
diverses escoles de miniaturistes, les influències 

Treballs d’aula escrits i orals 
fonamentats en el comentari d’imatges i 
textos en relació amb els continguts 
estudiats 
  
Primer examen parcial, basat en el 
comentari d’imatges 
 
Llistes de control, d’actitud i 
d’assistència. Per tenir dret a l’avaluació 
continua l’assistència ha de ser el 80%. 

 
20% 
 
 
 
50% 
 
 
 
10% 
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ornamentals de l’art islàmic i el progressiu retorn 
al naturalisme amb l’estil gòtic, a la baixa Edat 
Mitjana. 
 
� Han reconegut les diverses aportacions 
tècniques, com són el suport en pergamí, la 
il·luminació, el guache, la maquetació de llibres a 
base de motius ornamentals, símbols, tipografies, 
etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5.1               UD5  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

             EL RENAIXEMENT 
                        Temporització: 17 de novembre – 13 de desembre             Nº sessions previstes: 16      
 

3.5.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
- Ra1. Conéixer i comprendre la Història de l’Art, la Història de la Il·lustració i 
l’ornamentació, i el seu significat estètic a través de les produccions artístiques. 
- Ra2. Valorar i constatar la influència de les arts visuals a la Il·lustració i el disseny 
en la seua funció comunicativa. 
- Ra3. Explicar les permanències i els canvis en els processos artístics al constatar i 
comparar concepcions estètiques i trets estilístics. 
- Ra7. Reconéixer i analitzar els elements que configuren la producció artística i 
utilitària, considerant les influències i les relacions entre l’artista i la societat, que 
canvien al llarg del temps. Demostrar capacitat d’anàlisi de l’evolució sociològica del 
gust. 
- Ra8. Identificar i valorar el protagonisme dels artistes en el procés creatiu, 
constatar en les seues obres més rellevants els nous plantejaments o vies obertes en 
unes determinades circumstàncies històriques. 
- Ra9. Desenvolupar la sensibilitat estètica, la capacitat d’anàlisi i de síntesi i el sentit 
crític. 

CT11, CG6, CG12, CG13, 
CE15 
 
CT11, CGT12 
 
CG6, CG12, CG13 
 
CT2, CT8 
 
CT8, CG6, CG12, CE15 
 
 
CE15 

3.5.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

�   Anàlisi, reconeixement i comentari dels valors tècnics, estètics i comunicatius de les 
imatges visuals de cada època històrica. Anàlisi del seu context social i cultural. 
�   Recerca, anàlisi comparativa i síntesi de la informació rebuda. 
�   Correcta expressió oral i escrita amb ús adequat de la terminologia específica. 

CONCEPTUALS 
 

� L’arribada de la impressió a Europa: xilografia o impressió en bloc. Plecs solts, els jocs de 
cartes i les estampes religioses, i els primers llibres en bloc. El paper com a suport: marques 
d’aigua. L’impremta de Gutemberg. Els primers incunables alemanys: Reuwich, Koberger i 
Wolgemuth. El gravat en làmines de coure. Els ex libris. 
� Art i comunicació visual al Renaixement: concepte i característiques generals. Humanisme i 
antropocentrisme. Quattrocento i Cinquecento i Manierisme. Renovació i investigació a la 
pintura: perspectives lineal, geomètrica, aèria, etc., sfumato, volum, expressió, moviment, 
etc. Consideració social de l’artista. El mecenes. Les noves aportacions ornamentals. El llibre 
tipogràfic il·lustrat. 
� Aportació d’Alemanya al Renaixement: Durer, gravador i teòric. 

ACTITUDINALS 
 

�   Assistència activa i participativa 
�   Predisposició a la superació personal 
�   Valoració del patrimoni visual 
�   Respecte pel treball del professor i dels companys. 

 
 
 

3.5.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 
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Classes teòriques i tutories individuals o de grup. 
 
� Assistència a les classes teòriques, seguiment de les 
exposicions i presa d’apunts. 
 
� Participació activa en classe i resolució de dubtes. 
 
Temporització: volum de treball: 16 h 

� Comprensió, lectura i repàs de la unitat estudiada. 
 
� Recerca d’informació complementària. 
 
� Realització dels exercicis proposats, treball de la 
Memòria, estudi i altres tasques.  
 
volum de treball: 10’66 h 

 
3.5.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado        

� S’han entès i assimilat conceptes fonamentals 
com xilografia, incunable, marca d’aigua, tipus 
mòbils, línies de textura, exemplars, filactèria, ex 
libris, Renaixement,  Manierisme, simetria, punt 
de fugida, ethos, pathos, etc. 
 
�S’han entès les característiques del nou sistema 
de comunicació visual intencionada que 
representa la construcció del espai pictòric 
renaixentista i les diferències entre els diversos 
períodes i escoles.   
� S’ha valorat l’exemple del llibre il·lustrat 
renaixentista com aplicació del concepte de 
bellesa harmònica i proporcionada. 

Treballs d’aula escrits i orals 
fonamentats en el comentari d’imatges i 
textos en relació amb els continguts 
estudiats 
  
Llistes de control, d’actitud i 
d’assistència. Per tenir dret a l’avaluació 
continua l’assistència ha de ser el 80%. 

 
20% 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.6.1             UD6                               Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didàctica 
BARROC I ROCOCÓ 

Temporització: 15 de desembre – 19 de gener       Nº sessions previstes: 16 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
- Ra1. Conéixer i comprendre la Història de l’Art, la Història de la Il·lustració i 
l’ornamentació, i el seu significat estètic a través de les produccions artístiques. 
- Ra2. Valorar i constatar la influència de les arts visuals a la Il·lustració i el disseny 
en la seua funció comunicativa. 
- Ra7. Reconéixer i analitzar els elements que configuren la producció artística i 
utilitària, considerant les influències i les relacions entre l’artista i la societat, que 
canvien al llarg del temps. Demostrar capacitat d’anàlisi de l’evolució sociològica del 
gust. 
- Ra8. Identificar i valorar el protagonisme dels artistes en el procés creatiu, 
constatar en les seues obres més rellevants els nous plantejaments o vies obertes 
en unes determinades circumstàncies històriques. 
- Ra10. Aplicar mètodes d’estudi i d’investigació adequats. 

 
CT11, CG6, CG12, CG13, CE15 
 
CT11, CGT12 
 
CT2, CT8 
 
 
 
CT8, CG6, CG12, CE15 
 
CT2, CE15 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALS 

�   Anàlisi, reconeixement i comentari dels valors tècnics, estètics i comunicatius de les imatges 
visuals de cada època històrica. Anàlisi del seu context social i cultural. 
�   Recerca, anàlisi comparativa i síntesi de la informació rebuda. 
�   Correcta expressió oral i escrita amb ús adequat de la terminologia específica. 

 
CONCEPTUALS 
 

� Característiques generals del Barroc: l’art al servei del poder absolut religiós (Contrareforma) i 
polític. Recerca del moviment, escenografia, adoctrinament, la propaganda. Tendències generals 
de la pintura: naturalisme tenebrista, classicisme barroc i decoratiu. Escola flamenca. Segle d’Or 
de la pintura espanyola.  
� Innovacions en les il·lustracions del Barroc i Rococó: gravats sobre placa de coure a 
l’aiguafort. Rembrandt. 
� L’estampa costumista. Innovacions tipogràfiques: L’Impremta Real Francesa. Els motius 
decoratius: la rocalla, les vores decoratives de tipus metàl·lics, els dissenys tipogràfics. 
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ACTITUDINALS 
 

�   Assistència activa i participativa 
�   Predisposició a la superació personal 
�   Valoració del patrimoni visual 
�   Respecte pel treball del professor i dels companys. 

 
3.6.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formatives 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Classes teòriques i tutories individuals o de grup. 
 
� Assistència a les classes teòriques, seguiment de les 
exposicions i presa d’apunts. 
 
� Participació activa en classe i resolució de dubtes. 
 
� Realització del segon parcial i final. 
 
 
Temporització: volum de treball: 16 h 

� Comprensió, lectura i repàs de la unitat estudiada. 
 
� Recerca d’informació complementària. 
 
� Realització dels exercicis proposats, treball de finalització de 
la Memòria i altres tasques.  
 
� Estudi dels continguts que corresponen al segon parcial i 
prova final. 
 
Volum de treball: 10’66 h 

 
3.6.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.6.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.6.7     % atorgat 
             % otorgado        

� S’han assimilat els conceptes de Barroc i 
Rococó. S’han entès les imatges del període com 
pròpies d’un sistema de comunicació visual 
intencionat vinculat a l’exaltació del poder absolut 
d’origen diví de l’Església i la monarquia. 
 
� S’han estudiat i analitzat les diferents escoles 
pictòriques, així com els nous gusto de l’època: el 
costumisme cortesà, el macabre, etc.   
 
� S’han reconegut les característiques i 
innovacions en la tipografia, el gravat en coure a 
l’aiguafort i l’aplicació dels nous motius 
ornamentals. 

Treballs d’aula escrits i orals 
fonamentats en el comentari d’imatges i 
textos en relació amb els continguts 
estudiats. 
 
Segon examen parcial i final de 
l’assignatura, basat en el comentari 
d’imatges 
 
Llistes de control, d’actitud i 
d’assistència. Per tenir dret a l’avaluació 
continua l’assistència ha de ser el 80%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
50% 
 
 
 
10% 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 
 
 
 
73 hores 

Per tal que l’alumne tinga una visió clara i global de l’assignatura, el primer dia se’ls hi exposarà un 
esquema general d’aquesta amb l’explicació de les unitats didàctiques, els continguts, la metodologia, els 
criteris d’avaluació, la bibliografia, etc.  
 
A les classes presencials el professor sempre recolzarà les seues explicacions teòriques amb la projecció 
d’imatges, textos i recursos audiovisuals. La finalitat d’açò es desenvolupar una metodologia oberta i 
participativa a l’aula de forma que es produixca una interacció entre les aportacions fonamentades del 
professor i les iniciatives de l’alumne.  
 
Es proposaran pràctiques a l’aula per tal d’assentar els continguts i compartir- los amb els companys. Els 
exercicis proposats també es poden corregir en clase, per tal d’enriquir la seua formació, així com 
l’exposició i defensa del treball investigador. 
  
Les tutories tindran lloc una hora a la setmana, on els alumnes, bé de forma individual o en grup, poden 
repassar amb el professor, resoldre dubtes o rebre orientació sobre el seu treball. Caldrà propramar 
l’assistència a aquestes tutories per tal d’assolir un rendiment òptim. També indicar si serán presencials o 
virtuals via e-mail. 
 
Es realitzaran dues proves escrites parcials d’avaluació, amb 2 hores de duració. 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
40% 
 
48’66 
hores 

Estudi i anàlisi de la informació rebuda, estudi personal, lectura de llibres i textos, preparació i realització 
del porfoli o Memòria dels exercicis i apunts de classe i investigació pròpia de la matèria. 
 
L’alumne desenvoluparà de forma autònoma els exercicis pràctics plantejats en classe. Aquests exercicis 
complementaran els continguts vistos en classe i consistiran fonamentalment en comentaris de textos i 
imatges. La seua finalitat està en afavorir la recerca d’informació, l’anàlisi i síntesi i en assolir els 
continguts i conceptes fonamentals de l’assignatura, de forma que aquesta es duga al dia. L’alumne 
prepararà el portafolis o memòria de treballs, evitant que la matèria s’acumule pel dia de l’examen.  
 
També haurà de realitzar un treball d’investigació personal, i preparar la seua exposició i defensa. 
 
Podem assistir a visites i/o exposicions, representacions, etc. bé de manera individual o amb altres grups, 
que encara està per determinar. 

 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 
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5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 

• Quan l’alumne ha suspès al llarg del curs o ha perdut el seu dret a l’avaluació contínua per superar les faltes 
d’assistència en un 20% del total, passa a ser avaluat de forma ordinària. En aquest cas l’alumne haurà de 
presentar-se a un examen escrit dels continguts teòrics de l’assignatura. Açò és el que anomenem l’examen 
Final. L’alumne d’avaluació contínua obté la seua nota segons el percentatge dels diferents instruments 
avaluadors que hem explicat abans. Si aprova l’examen parcial (nota de 5 o superior) elimina matèria. Si suspèn 
el parcial o no té nota en els altres apartats, s’haurà de presentar a l’examen final de tota la matèria. L’alumne 
que perd el dret a l’avaluació contínua passa a ser avaluat de forma ordinària. Això implica que la prova escrita, 
l’examen final, és l’únic instrument avaluador. No existeix avaluació contínua sense assistència i participació 
continuada. 
 

Així, la nota obtinguda en aquesta mena d’avaluació ordinària correspon a l’obtinguda en la prova escrita. La 
presentació d’una memòria del curs o de treballs complementaris no serà vinculant ni ponderarà sobre aquesta nota 
final. El professor determinarà si aquests materials poden ser valorats a l’hora de superar l’assignatura, atenent a si 
van ser presentats al llarg del curs o fora de termini, si són fruit del seu treball i profit personal, l’interés mostrat al 
llarg del curs, etc. Cal entendre que l’avaluació contínua és un dret de l’alumne a una formació més oberta, activa i 
participativa i ser avaluat amb els instruments adients. 
 
Una vegada acabat el curs, a finals del mes de juny o inicis de juliol, es realitza una Convocatòria Extraordinària. El 
sistema d’avaluació, clar, és el mateix de l’avaluació Ordinària (prova escrita de tota la matèria), però en segona 
convocatòria.   

 

Consideracions generales: 
 
La qualificació dels alumnes està definida i vinculada a la seua assistència regular i al seguiment continu del programa 
formatiu d’acord amb el reglament intern de l’escola: 
 

• Per l’aplicació del sistema d’avaluació contínua l’alumne haurà d’assistir puntualment el 80% del total del 
períodes lectius. 
 

Els resultats obtinguts por l’alumne a l’assignatura es qualificaran segons la següent escala numèrica de 0 a 10, amb 
expressió d’un decimal: 
 

• 0-4,9: Suspens (SS).  
• 5,0-6,9: Aprovat (AP).  
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Excel·lent (SB). 
• No Presentat (NP) s’aplicarà a aquells alumnes que no hagen assistit mai a classe o que hagen assistit de 

forma esporàdica i no hagen entregat cap treball.  
 
Com s'explica en les instruccions d'inici del curs 2017-18, punt primer, apartat 5: 
 
" […] el «No presentat/da» es considerarà una condició i no una qualificació. Per tant, la valoració d’aquesta 
condició estarà sotmesa a la consideració que la comissió de coordinació docent, i en última instància, la 
direcció del centre, en puguen fer per tal d’acreditar-la, sempre entesa com a excepcional. En una 
assignatura no es podran acumular més de tres «No presentat/da» consecutius, qualificant-se la següent 
convocatòria obligatòriament." 

 
El sistema d’avaluació contínua es basarà en quatre instruments, que són: proves escrites, entrega del porfolio, 
presentació de treballs i assistència a classe. 
- Es realitzaran al menys dues proves escrites de caràcter teòric on els alumnes identifiquen, analitzen i comenten els 
continguts treballats a les classes. Consistirà en avaluar les competències adquirides a partir d’imatges, textos i 
qüestions donades. Es valorarà la rellevància dels continguts, així com la claredat i coherència textual i la correcció 
ortogràfica i lèxica. Es realitzaran al menys una prova parcial, per tal d’eliminar matèria i una altra final. Els parcials 
eliminen continguts per la prova final. Així, la qualificació final s’obté de la mitjana de les proves. 
- El porfolio està format pel conjunt dels continguts exposats en classe i les activitats que s’hi duen a terme. És el 
conjunt de materials que utilitzaran per l’estudi i que entregaran al professor per la seua supervisió i valoració. 
- Tots els alumnes hauran de realitzar un treball d’investigació bé de caràcter complementari o d’ampliació del 
continguts treballats i s’avaluaran per la presentació-defensa en classe. 
- Avaluem, també l’assistència activa a les sessions, la participació en el desenvolupament de l’assignatura, el 
compromís personal, etc. 
 
Percentatge dels diferents instruments d’avaluació en l’obtenció de la nota final: 
 
-Prova escrita parcial i final 50% 
-Memòria porfolio dels continguts treballats en classe 20%   
-Presentació i defensa dels treballs 20% 
-Assistència activa a les sessions 10% 
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