
 

 

 

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2021-2022 

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 Titol superior ensenyament artístic 

Especialitat 
Especialidad  Disseny de producte, itinerari il.lustració aplicada  

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

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

Professorat 
Profesorado Anna Andrés Devesa 

e-mail 
e-mail  andresae@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 introdueix els alumnes dins del món de la il·lustració i la imatge gràfica, atenent la gran 

diversitat de suports dels que ha fet ús al llarg de la història (ceràmics, fusta, llenç, paper, tèxtil i, actualment, també 
plàstics). Pel que fa al nom de l’assignatura, atenem tant a l’àmbit conceptual (estils, terminologia adient ...), com a 
la perspectiva històrica de la seua metodologia, així com introduir-los en l’exercici de les habilitats investigadores. 

L’assignatura introdueix els alumnes en el concepte de disseny, fent un recorregut breu per 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. Durant aquest primer curs ens  centrem al període des de l’aparició del 
disseny al segle XVIII fins a finals del XIX. Tot açò atenent a la seua aplicació com a complement del disseny de diferents 
productes. 

 
L’assignatura de Fonaments Històrics del Disseny té un caràcter propedèutic, que es completa els següents cursos 

amb les de Història i Cultura i Estètica i tendències. Així, per una part, introdueix els alumnes en un ampli àmbit de 
coneixement, divers, obert i interdisciplinar (Història de l’Art, Comunicació visual, Il·lustració, Tipografia, avanços 
tecnològics, ...) i, per l’altra, en una dinàmica de treball activa, participativa i investigadora. 

L’aportació de la assignatura a la formació de l’alumne de grau en disseny i al seu perfil professional està 
fonamentada en els objectius generals i expressada als resultats d’aprenentatge. Aquests estudis 
busquen formar uns professionals amb competència pel treball autònom, en equip o de direcció d’equips, amb una 
formació sòlida tant a nivell pràctic-artístic com de formació teòrica, intel·lectual i investigadora. Aquestos són, el 
coneixement i treball dels diversos llenguatges artístics per tal d’aplicar-lo en els seus projectes, així com la valoració 
de les expressions artístiques i visuals d’una societat com a eina per entendre els seus conflictes i superacions. 

mailto:andresae@easdalcoi.es


 

 

 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 

Com a assignatura inicial dins la matèria de Història de les Arts i del Disseny de l’itinerari d’Il·lustració Aplicada als 
estudis superiors de disseny, no exigim els alumnes uns coneixements previs necessaris per poder-la cursar, més 
enllà dels requisits per accedir als Estudis Superiors i proves d’accés adients. No obstant això, en el context d’uns 
estudis superiors i de la interdisciplinarietat de la matèria, és molt recomanable que l’alumne haja adquirit un domini 
suficient de les eines treballades al Batxillerat, com un coneixement suficient dels diferents períodes de la Història, la 
cultura i l’Art, així com les necessàries competències en llengües i en matèria digital. 

Pel què fa a la itinerància, la no superació de l’assignatura no impedeix poder cursar les altres assignatures que ofereix 
el departament. Hom recomana que, per motius metodològics, per la condició propedèutica de l’assignatura, l’alumne 
supere l’assignatura abans de cursar les següents assignatures de l’àmbit històric i cultural. 

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

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 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Ra1. Utilitza de forma adequada un mètode d’anàlisi, amb els seus 
procediments i tècniques pròpies, de manera que interpreta i valora les diverses 
dimensions de l’obra d’art (formal, tècnica i simbòlica), de forma precisa i 
rigorosa, i fa ús de la terminologia específica adient de les arts visuals. 
Ra2. Reconeix i analitza els elements de la producció artística i utilitària, 
considerant la influència i la relació entre l’artista i la societat, el seu canvi al 
llarg de la història i l’evolució sociològica del gust en el camp de la il·lustració i el 
disseny. 
Ra3. Ha desenvolupat la sensibilitat estètica, la capacitat d’anàlisi i de síntesi i 
el sentit crític i ho aplica en l’estudi i la investigació. 
Ra4.- Analitza e interpreta el significat dels objectes utilitaris en les seues 
variants formals, tècniques, funcionals, simbòliques i comunicatives. 
 

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

 CT2, CT8, CE15 

CT2/CT8/CG6/CG12/CE13/CE15 



 

 

 

4 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 TEMÀTICA I. Introducció al disseny gràfic. Conceptes bàsics. Com 
funciona la comunicació. Breu història del disseny gràfic fins el segle XVIII.  

UNITAT TEMÀTICA II. Comunicació visual entre finals de segle XVIII i la 1a 
meitat de segle XIX. Il·lustració i revolució industrial. Les innovacions tècniques. 
Els historicismes. Neoclassicisme i Romanticisme.  

- Neoclassicisme, art i imatge gràfica 

La febre per l'antiguitat i el neoclassicisme. Característiques generals de l'estil 
Neoclàssic. La pintura neoclàssica: David. Les il·lustracions: Els gravats de 
Flaxman i Piranesi. L'aparició de la caricatura: Les caricatures de la Revolució 
Francesa. Els caricaturistes anglesos. 

- Romanticisme, art i imatge gràfica 

Imatge gràfica entre el Neoclassicisme i el Romanticisme: els precursors del 
'Romanticisme. Els gravats a l'aiguafort i aiguatinta de Goya. William Blake, 
imatges i visions.  

La pintura romàntica: Géricault i Delacroix; Caspar David Friedrich; Turner. 
Constable i el paisatge anglès. 

UNITAT TEMÀTICA III. Les arts i comunicació visual a la segona meitat de 
segle XIX.  

- El realisme: Reaccions estètiques a la Revolució Industrial a França 

La pintura realista francesa: Courbet, Daumier i Millet. La implicació social de 
l'art i la imatge gràfica.  

-L’expansió de la industria editorial.  

Les revistes franceses il·lustrades i la litografia. La imatge gràfica i crítica de 
Daumier: compromís social i síntesi lineal. Els primers llibres massius.  

- Avanços i usos a l’ambit de la gráfica comercial. Del cartell de fusta al cartell 
cromolitogràfic. 

 La gráfica victoriana: el cartell tipogràfic de fusta americà, tipografia metàl·lica 
ornamental victoriana. L'aplicació de la litografia i la cromolitografia al cartell: 
l'Escola de Boston (Sharp, els Bufford, L. Prang i els seus scrap). 

UNITAT TEMÀTICA IV: Arts&Crafts, Disseny i tradición. 

- William Morris i el moviment d'Arts i Oficis (Arts & Crafts) 

La reacció contra la Rev. Industrial i la recuperació dels valors gremials. La 
influencia de Ruskin (la regeneració moral i ètica: la implicació social de l'art). 
Els prerafaelites. La Casa Roja i l'empresa Morris, Marshall, Faulkner & Co. El 
Gremio del Siglo: Mackmurdo, Selwyn Image i la revista Hobby Horse. El Gremi 
d'Artesans de Charles Robert Ashbee.  

El Moviment Esteticista (1870-1880) i decandentista, elitisme (dandi), art per 
l'art.  

UNITAT TEMÀTICA IV. Art i imatge gràfica a la fi de l'XIX: camí de la 
modernitat 

- L'impressionisme: l'inici de la ruptura amb la tradició 

La revolució impressionista. Característiques generals. Monet, Renoir i Degas (el 
manteniment de la forma). Impressionisme i imatge gràfica: els cartells 
cromolitográfics de Jules Cheret i la influència del gravat japonès (Ukiyo-e) sobre 
Eugène Grasset (el fotogravat). Els cartells d'Henri de Toulouse-Lautrec: entre 
l'impressionisme i el modernisme. L'origen deL cartell modern.  

22 de setembre-7 d’octubre 

 
8 d’octubre-20 d’ octubre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21 d’octubre-16 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 de novembre-5 de desembre 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 de desembre-14 de gener 



 

 

La imatge gràfica d'Aubrey Beardsley: japonisme i antecedent de l'Modernisme. 

- El postimpressionisme: l'origen de les avantguardes 

El divisionisme de Seurat i Signac. Característiques generals. El simbolisme: la 
reacció subjectiva a l'impressionisme. Característiques generals. La síntesi 
geomètrica: Paul Cézanne. La planitud, la força, l'arbitrarietat el color i el 
primitivisme formal i moral: Paul Gaugin. Els Nabis i la seva aportació gràfica: La 
Revue Blanche i les litografies Bonnard i Vallotton. L'expressió subjectiva: 
Vincent van Gogh, Much i Ensor. 

 

5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

   

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

   

ACTIVITATS 
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball 
( en nº hores ) 

Volumen trabajo 
(en nº horas ) 

 
 
 
 

Classe presencial 
Clase presencial 

 

Exposició i explicació per part del professor dels continguts 
conceptuals i procedimentals, amb la participació activa 
dels alumnes, mitjançant els materials didàctics i 
audiovisuals que el professor ha entregat els alumnes 
prèviament, i que ells han treballat. 

 
 
 
 

Ra1 
Ra2 

 
 
 
 
 
50 hores 

 

 
 
 
 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

 
Realització d’exercicis propis de l’assignatura. Revisió del 
material didàctic proporcionat.  
Així, l’alumne té el control de la seua formació de manera 
constructiva i optimitza el temps de les sessions. 
Fonamentalment orientades als comentaris d’imatges, 
textos, etc. i adquisició i pràctica del vocabulari específic 
de la matèria. S’establiran els criteris de correcció i les 
dades d’entrega 

 
 

Ra 1 
Ra 2 
Ra 3 
Ra 4 

 
 
 
 
 

 15 hores 

 
Exposició treball en 
grup Exposición 
trabajo en grupo 

Implementació de l’Aprenentatge Invers o Flipped Learning, 
per tal que els alumnes desenvolupen i completen a l’aula 
els continguts treballats a partir de les intervencions dels 
companys i les explicacions del professor 

 

 
Ra3 

 
12 hores 



 

 

Exposa els companys continguts d’ampliació o 
complementaris que ha investigat dirigit pel professor. 
Demostra l’adquisició de les competències, amb l’elaboració 
pròpia, una exposició precisa i un ús apropiat del vocabulari 
específic. 

 
Tutoria 
Tutoría 

Resolució de dubtes i orientació, tant individual com en 
grup, al respecte dels continguts explicats. 

Ra1 
Ra2 
Ra 3 

 
 

 
 

5 hores 

 
Avaluació 
Evaluación 

 

Desenvolupament, de qüestionaris individuals centrats en 
l’aplicació, comentari o resolució dels continguts treballats a 
classe. 

 
Ra1 
Ra2 
Ra3 
Ra4 

 
 

8 hores 

SUBTOTAL 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

  

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-
aprenentatge 

 Relació amb Resultats 
d ’Aprenentatge 

Volum treball 
( nº hores)   

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-
aprendizaje 

Relación con 
Resultados Aprendizaje 

Volumen trabajo 
(nº horas) 

 
 
 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

 
Preparació individual dels materials didàctics previs a les 
sessions de classe (presencial o on-line) o posteriors a les 
explicacions. 
Estudi dels continguts, recerca de dubtes, de 
materials complementaris, qüestions, etc. 
Realització i finalització dels treballs semestrals i dels 
d’exercicis setmanals.  

 

Ra1 
Ra2 
Ra3 
Ra4 

 
 
 

40 hores 

 

 
 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Realització de treballs individuals o en grup de tipus 
interdisciplinari on apliquen els coneixements 
metodologies i tècniques que han aprés a aquesta 
assignatura a la realització d’un treball propi de la 
seua disciplina.  

 
 
         Ra 1 

Ra 2 
Ra 3 
Ra 4 

 
 
 
 

15 hores 

Activitats 
complementàries  
Actividades 
complementarias 

 
Visita a dues exposicions/museus  
 

RA2 
RA3 

 
   

5 

SUBTOTAL  
60 hores 

TOTAL  
150 
hores 



 

 

 
Consideracions al voltant dels possibles escenaris de treball al llarg del curs: 

La incertesa dels diferents escenaris que ens podem trobar al llarg del curs per l’evolució de la COVID-19 ens duu a 
plantejar 3 possibles escenaris docents. 

Si el grup no és nombrós i les dimensions de l’aula permeten el distanciament social, ens troben dins d’un escenari PRESENCIAL 
100%: La professora explica i treballa els continguts Els alumnes preparen el material per tal de resoldre dubtes i 
plantejar exercicis pràctics a les sessions presencials. 

SEMI-PRESENCIAL: Si les dimensions de l’aula o del grup, l’evolució de la pandèmia o altres circumstàncies ens 
impedixen la presencialitat, passarem a una situació on combinem els recursos on-line amb els presencials (la meitat 
de la classe acudeix a l’aula física mentre l’altra segueix la classe des de casa) mitjançant la web cam instal·lada en 
l’aula, compartint pantalla amb el professor a través de Meet. El material del professor es troba penjat a la plataforma 
Classroom. Els alumnes estan obligats a treballar a casa puntualment per tal d’aprofitar les classes presencials per 
resoldre dubtes i desenvolupar exercicis i pràctiques. 

Pas a docència ON-LINE 100%: Classes via web-cam, feed-back per e-mail, Meet, videotutorials i Classroom. Gestió 
de l’assignatura per e-mails de grup o individuals, per aclarir dubtes. El material del professor es troba penjat a la 
plataforma Classroom. Els alumnes estan obligats a treballar a casa cada dia per poder aprofitar les classes presencials 
via Meet per resoldre dubtes i desenvolupar exercicis i pràctiques. 

6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

     

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

     

  
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Els instruments d’avaluació són tres: la realització de les proves escrites (qüestionaris), l’elaboració i defensa 
dels seus treballs d’investigació/creació individuals i la participació en les activitats de classe. La nota final de 
l’assignatura esdevé de la combinació d’aquests tres instruments; per als estudis superiors atorguem un 40% 
de la nota a les proves escrites (qüestionaris),un 30% correspon als treballs individuals i el 30% restant a la 
participació activa en classe,mitjançant la realització d’exercicis, anàlisis de imatges, comentaris de text o 
materials audiovisuals audiovisuals, etc. 

INSTRUMENT 
D’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats Resultados de Aprendizaje 
evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

 -Qüestionaris de 
les unitats 
didàctiques 

   
 -Treballs de 
investigació/creaci
ó individuals 
  
-Activitats 
realitzades i 
participació 
interactiva al 
llarg de les 
sessions 

Ra 1, 2, 3 i 4 
 
 
 
 

Ra 1, 2, 3 i 4 
 

 
 
 

Ra 1, 2, 3 i 4 

40% 
 
 
 
 

30% 
 

 
 
 
 

30% 

  
 

 

6.2       Sistema i criteris d’avaluació 
Sistema y criterios de evaluación 

  

 



 

 

 
6.2.1. Sistema d’avaluaciò 

 
6.2.1.1.Convocatòria continua 

 
L'avaluació serà contínua i per tant es tindrà en compte el progrés i la maduresa acadèmica de l'alumnat en relació amb els 
resultats de l'aprenentatge i els criteris d'avaluació. Per a això es valoraran els treballs, tasques i exercicis desenvolupats 
en les classes pràctiques o en el treball autònom de l'alumne i les qualificacions de qüestionaris.  
 
L'aplicació del procés d'avaluació contínua de l'alumnat requerirà de la seva assistència regular a les classes i activitats 
programades.  
 
La convocatoria ordinaria consisteix en l’entrega dels treballs individuals indicats (30%), la realització dels 
qüestionaris(40%) i l'assistència a classe i participació (30%). Per tal d’aprovar el semestre s’haurà d'obtenir un cinc (5) 
com a mínim en la mitjana de les tres notes. Els qüestionaris i els treballs individuals l’alumnat es considerarán aprovats 
amb una nota de cinc (5).Els qüestionaris amb puntuació de un 4 a un 4’9 podrán fer mitja amb la resta de qüestionaris. 
Els treballs d'investigació/creació individuals haurà d’obtenir un aprovat (5) per a fer mitja.   
En cas de notes amb un 3,9 o inferior s’haurà de repetir el treball o qüestionari seguint les indicacions i correccions de la 
professora.  
 
La nota de la convocatoria ordinaria serà, per tant, la mitja dels tres instruments descrits amb els seus respectius 
percentatges.  
 
Data: Els treballs s’aniràn entregant al llarg del curs. Les dates es comunicaràn a classe i al classroom.  
 
6.2.1.2. Convocatòria Extraordinària 
 
S’hauran de presentar a la convocatòria extraordinària aquells alumnes que hagen suspès (inferior a 5) l’avaluació 
ordinaria continúa o l'avaluació única.  
 
Aquesta convocatòria consistirà en: 
-L’entrega de tots els treballs del curs.  
-L’entrega dels treballs corregits que s’hajen suspès a convocatòries anteriors.  
-La realització d’un examen de tot el contingut del curs.  
 
En aquesta convocatòria l’examen serà un 60% de la nota i la resta d’activitats un 40%. 
Data: Mes de juny. Entrega dels treballs i examen.  
 
6.2.2. Criteris d’avaluació 
 
Tenint en compte els RA plantejats, els continguts determinats i el tipus d’instruments d’avaluació els criteris d’avaluació 
 
-CA1. Utilitza de forma adequada un mètode d’anàlisi, amb els seus procediments i tècniques pròpies, de manera que 
interpreta i valora les diverses dimensions de l’obra d’art (formal, tècnica i simbòlica), de forma precisa i rigorosa, i fa ús 
de la terminologia específica adient de les arts visuals. 
- CA2. Reconeix i analitza els elements de la producció artística i utilitària, considerant la influència i la relació entre 
l’artista i la societat, el seu canvi al llarg de la història i l’evolució sociològica del gust en el camp de la il·lustració i el 
disseny. 
- CA3. Ha desenvolupat la sensibilitat estètica, la capacitat d’anàlisi i de síntesi i el sentit crític i ho aplica en l’estudi i la 
investigació. 
- CA4.- Analitza e interpreta el significat dels objectes utilitaris en les seues variants formals, tècniques, funcionals, 
simbòliques i comunicatives. 

 
6.2.3. Nº de convocatòries i sistema de qualificacions  
 
El total de convocatòries que té l’alumnat per aprovar aquesta assignatura és de 4. A banda existeix una última oportunitat 
que es concedeix per motius de força major i que no depèn del docent.  

 
Els resultats obtinguts per l'alumne en l'assignatura es qualificaran en funció de 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)./ Opció 1 o 2 alumnes Matrícula d’honor (MH) 

 
El “No presentat/da” es considerarà una condició, sempre entesa com a excepcional, i no una qualificació. Per tant, la 
valoració d’aquesta condició estarà sotmesa a la consideració de la direcció del centre, una vegada estudiada la 
documentació que acredite i justifique les circumstàncies particulars. 
El “No Qualificat”, és un suspens sense nota numèrica que s’aplicarà quan el professorat manque d’elements de valoració 
per establir criteris de qualificació.  
Així, si un alumne abandona l’assistència a les sessions lectives i no participa suficientment en les diferents proves 
avaluadores (sense causa justificada), s’avaluarà com a “No Qualificat”, en no tindre suficients instruments d’avaluació. 



 

 

Aquesta avaluació li corre convocatòria. La consideració de l'alumne com “No presentat” no li pertoca al professor de 
l’assignatura. Serà valorada de forma individual per la direcció del centre “de manera excepcional“, per que l’alumne no 
perda convocatòria 

 
6.2.4. Sistema d’avaluació en cas de confinament 
 
En el cas de no presencialitat total, les classes es desenvoluparan de forma online a través de sessions de Meet on 
l’assistència serà obligatòria. En la modalitat online, considerem present aquell alumne que estiga connectat amb la 
càmera. Tenint en compte les eines d’avaluació proposades totes les proves es poden realitzar de manera no presencial 
excepte els exàmens de recuperació i la convocatòria extraordinària.  En aquest cas es realitzarà un examen online mixt 
escrit/oral utilitzant es ferramentes de google forms i google meet.  

 
 
 

 6.3. Sistemes de recuperació 
Sistemas de recuperación 

 6.3.1. Sistema de recuperació en Convocatòria Ordinària continua 
 
Podran presentar-se a aquesta convocatòria aquells alumnes que, no havent perdut el dret d’avaluació contínua (més 
del 20% de faltes d’assistència sense justificar) no hagen entregat els treballs i qüestionaris en temps i forma o que, 
havent entregat han obtingut una nota inferior a la exigida. A més dels treballs que corresponguen l’alumnat que es 
presente a aquesta convocatòria haurà de realitzar també una prova escrita que contemplarà tot el contingut del curs. 
En cas de no aprovar l’examen (5) s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària de final de curs.  
 
La nota d’aquesta convocatòria serà la mitja dels tres instruments descrits amb els seus respectius percentatges.  
 
Data: Examen i entrega, gener.   
 
6.3.2. Pèrdua d’avaluació contínua. Avaluaciò ordinaria única. 
 
Si un alumne abandona l’assistència a les sessions lectives tenint més d’un 20% (14 faltes) de les faltes sense justificar 
haurà de presentar-se a aquesta prova per tal d’aprovar l’assignatura. Aquesta convocatòria consisteix en: 
 
-L’entrega de tots els i treballs del curs.  
-La realització d’una prova escrita de tot el contingut del curs.  
-La realització d’un treball extra individual.  

 
En aquesta convocatòria l’examen serà un 60% de la nota i la resta d’activitats un 40%. 
 
Data: Examen i entregues, Gener.  
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