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17  Història de l’Art  /  Historia del Arte                                                             HAR      

 
Característiques de l’examen 
 
L’examen constarà de dos opcions: A i B. 
Cada una de les opcions serà coherent; és a dir tant les imatges com els textos i les preguntes es referiran 
al tema elegit, i, si és el cas, es podran fer referències complementàries a aspectes concrets de temes 
estretament relacionats. (Exemple: influència de l’Art clàssic sobre el Renaixement). 
L’opció A constarà de: 

1. Tres imatges, identificades en denominació i autoria, amb indicació de dades cronològiques. 

Les imatges seran sempre seleccionades per ser altament representatives de l’estil o autor 
proposat. 

La primera de les imatges serà la de comentari obligatori. 

La segona i tercera imatges es proposen com a ajuda a l’alumne, no cal que les comente, sinó que 
obtinga d’estes dades estilístiques que li faciliten l’exposició del tema de què es tracte. 

2. Un text que complirà les característiques següents:  

a. S’extraurà d’una font significativa i de prestigi científic reconegut. Es posarà una atenció 
especial que la redacció i el grau de dificultat siguen adequats per al nivell educatiu dels alumnes 
que aspiren a entrar en la universitat. 

b. Farà referència a aspectes fonamentals del tema al qual es referixen les preguntes. 

c. Estarà concebut com una ajuda a l’alumne en l’enfocament del tema, no es tracta de fer un 
comentari de text sinó d’utilitzar la informació aportada pel text per a incorporar-la a les respostes 
a les qüestions proposades. 

3. Tres preguntes. 

a. Primera pregunta. Es formularà sempre segons el model Analitza i comenta la imatge núm. 1, 
l’alumne haurà de comentar la imatge proposada i no una altra de les que figuren en l’enunciat de 
l’examen, amb això es pretén garantir una uniformitat mínima que permeta comparar els 
coneixements entre els alumnes que trien la mateixa opció. 

El comentari de la imatge haurà de comprendre com a mínim: aspectes formals, anàlisi icònica 
bàsica i característiques associades a l’autor o estil. 

b. Segona pregunta. Se centrarà en l’avaluació dels coneixements generals de l’alumne sobre 
l’estil o autor proposat: constants estilístiques i temàtiques, evolució, citació i descripció d’obres 
significatives i transcendència històrica. 

c. Tercera pregunta. Es referirà al marc historicosocial en què s’inscriu l’estil o autor sobre el qual 
versa el tema. 
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4. Avaluació. 

Les preguntes primera i segona es valoraran amb un màxim de 4 punts. 

La tercera pregunta es valorarà amb un màxim de 2 punts. 

5. Justificació. 

L’opció A està concebuda per al tipus d’alumne més inclinat a l’esquematització, la determinació 
dels elements principals i la deducció a partir de l’observació de les imatges. 

 

L’opció B constarà de: 
1. Dos imatges, identificades en denominació i autoria, amb indicació de dades cronològiques. 

Les imatges seran sempre seleccionades per ser altament representatives de l’estil o autor 
proposat. 

La primera de les imatges serà la de comentari obligatori. 

La segona imatge es proposa com a ajuda a l’alumne, no cal que la comente, sinó que obtinga 
d’esta dades estilístiques que li faciliten l’exposició del tema de què es tracte. 

2. Dos textos que compliran les característiques següents: 

a. S’extrauran de fonts significatives i de prestigi científic reconegut. Es posarà una atenció 
especial que la redacció i el grau de dificultat siguen adequats per al nivell educatiu dels alumnes 
que aspiren a entrar en la universitat. 

b. El primer text farà referència a aspectes fonamentals del tema a què es referixen les preguntes. 
Estarà concebut com una ajuda a l’alumne en l’enfocament del tema, no es tracta de fer un 
comentari de text sinó d’utilitzar la informació aportada pel text per a incorporar-la a les respostes 
a les qüestions proposades. 

c. El segon text obrirà més possibilitats interpretatives i serà complementari de l’anterior. 

3. Tres preguntes. 

a. Primera pregunta. Es formularà sempre segons el model Analitza i comenta la imatge núm. 1, 
l’alumne haurà de comentar la imatge proposada i no una altra de les que figuren en l’enunciat de 
l’examen, amb això es pretén garantir una uniformitat mínima que permeta comparar els 
coneixements entre els alumnes que trien la mateixa opció. 

El comentari de la imatge haurà de comprendre com a mínim: aspectes formals, anàlisi icònica 
bàsica i característiques associades a l’autor o estil. 

b. Segona pregunta. Se centrarà en l’avaluació dels coneixements generals de l’alumne sobre 
l’estil o autor proposat: constants estilístiques i temàtiques, evolució, citació i descripció d’obres 
significatives i transcendència històrica. 
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c. Tercera pregunta. Es referirà al marc historicosocial en què s’inscriu l’estil o autor sobre el qual 
versa el tema. 

4. Avaluació. 

Les preguntes primera i segona es valoraran amb un màxim de 4 punts.  

La tercera pregunta es valorarà amb un màxim de 2 punts. 

5. Justificació. 

L’opció B està concebuda per al tipus d’alumne més inclinat a relacionar distints aspectes, prendre 
elements dels textos i aplicar-los als exemples proposats en les imatges. 

 
Criteris generals de correcció 
 
Els criteris que s’expressen a continuació són d’índole general. En cada un dels exàmens s’especificarà, si 
això és convenient, una valoració més detallada. 

1) El comentari d’imatge haurà de referir una visió detallada d’allò representat, amb indicació de 
l’estil, iconografia, característiques generals de l’obra i contextualització. Es valorarà amb un 
màxim de 4 punts. 

2) La segona pregunta es valorarà en funció de la contextualització artística d’allò que s’ha preguntat, 
les característiques generals del període o de l’estil, o autor. Es valorarà amb un màxim de 4 
punts. 

3) La tercera pregunta es valorarà en funció que la contestació siga una visió general del període 
històric, la funció social de l’art en eixe moment, la importància de l’artista… Es valorarà amb un 
màxim de 2 punts. 

 


