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CONTINGUT: 
 
Aquesta assignatura optativa de segon cicle es fa per primera vegada al Departament i aquest 
tema es va pensar per complementar el mapa geogràfic, històric i artístic d’Ameríndia, 
començat amb el ja fet sobre Mesoamèrica. El punt de partida està en l’explicació de la zona 
Andina, les seves característiques geogràfiques que tant van influir en el seu art. S’incidirà al 
llarg del curs en l’anàlisi de les característiques generals de les successives cultures que 
conflueixen en les obres segons el període on van ser engendrades. Paral·lelament 
s’estudiaran aquelles obres d’art clau, tant a nivell arquitectònic, escultòric com pictòric, fins al 
moment de l’arribada dels espanyols (1532). 
 
OBJECTIUS: 
  
L’objectiu d’aquesta assignatura és el de constituir una aproximació a l’art de la Zona Andina. 
Acabat el curs, l’estudiant haurà de ser capaç de reconèixer o identificar les obres clau de les 
cultures estudiades, així com situar-les correctament en un context històric i artístic. 
 
Competències específiques: 
 
• Ordenar i sintetitzar informació específica sobre aquesta temàtica 
• Conèixer i comprendre les diferents cultures que es van desenvolupar a la Zona Andina 
• Interrelacionar les característiques generals de l'art de cada període i disciplina a les 

imatges amb que es tractarà el tema  
• Reconèixer i identificar les obres clau de les cultures tractades i emmarcar-les en un 

context històric i cultural  
• Interpretar la iconografia de les obres  
• Utilitzar informació addicional com a complement al treball amb les imatges  
 
TEMARI: 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Poblament d'Amèrica: les races. Teories antigues i modernes sobre el  poblament. Àrees 
culturals. Els estudis americanistes.  
1.2 Prehistòria: Principals troballes. L'art rupestre (gravats i pintures). 
 
2. ZONA ANDINA 
 
2.1 Concepte de Zona Andina. Etapes i cultures. Característiques generals del seu art. Religió. 
Societat. Economia.  
2.2 Colòmbia.  

Cultura megalítica de San Agustín 
Cultures orfebres: Tolima, Sinu, Quimbaies.  

2.3 Equador. 
Cultures formatives: Vadivia i Chorrera. 
Cultures fase Desarrollo Regional: Tumaco-Tolita, Jama-Coaque, Bahía i Negativo del 
Carchi.  
Cultures postclàssiques: Manteña. 

2.4 Període Formatiu. Cultura Chavín: Situació i característiques. Chavín de Huántar. 
Aspectes essencials de l'estructura social, economia i cosmovisió.  

Arquitectura: el centre cerimonial i principals edificis. L'escultura arquitectònica i la seva 
iconografia. Ceràmica i teixits 

2.5 Període «Intermedio Temprano».  
Cultura Paracas. Arquitectura funerària. Els teixits i la seva simbologia.  



Cultura Nazca. Arquitectura: centres religiosos, aqüeductes subterranis.  La seva 
ceràmica: formes i iconografia. Els geoglifs trobats al desert de Nazca. 
Cultura Moche. Arquitectura (les grans huaques de maó), els enterraments  reials 
(tomba del Senyor de Sipan). Ceràmica, relleus pintats, tèxtils i orfebreria. 

2.6 Període Horitzó Mitjà. Cultura Tiahuanaco: Arquitectura monumental. Escultura en pedra. 
Ceràmica. Teixits i la seva simbologia. La seva projecció en la cultura Huari. 
2.7 Periode Intermedi Tardà. Cultura Chimú.  Àrea cultural. Chan Chan: arquitectura del maó. 
Escultura en fusta, ceràmica, orfebreria i teixits. 
2.8 Periode Horitzó Tardà. Cultura Inca.  

Mites més importants (dels orígens, de Vichama, de les Quatre Edats i de Manco Capac). 
Geografia. Societat. Religió. Govern i administració.  
 Arquitectura:característiques. Cuzco: temples, carrers, fortalesa de Sacsahuamán i fonts. 
Machu Picchu. Ceràmica. Teixits. Arts dels metalls. 

 
AVALUACIÓ: 
 
L’avaluació de l’assignatura consta de dues parts: 
 

 Examen parcial 1 (30 % de la nota) i examen parcial 2 (30 % de la nota) sobre el temari. Per 
poder comptabilitzar la resta d’apartats de l’avaluació cal treure una nota mínima de 4 a 
cadascun dels parcials. Qui no pugui seguir aquest sistema de dues proves parcials haurà de 
fer l’examen final (60 %) el dia establert per secretaria com a data d’examen. 
Els exàmens es faràn a partir de les imatges que s’hauràn vist a classe. 
Totes les imatges hauràn de ser analitzades amb els següents paràmetres: 1. Identificació o 
títol de l'obra. Periodització. 2. Context històric i cultural en què es pot situar l’obra. 3. 
Característiques generals de l'estil (escultura, arquitectura...), que en funció de l'època, poden 
ser aplicables a l’obra en concret. 4. Anàlisi formal de l'obra (atenent a qüestions formals de la 
peça, aspectes compositius, volums...). 5. Anàlisi iconogràfica o interpretativa. Aquí també es 
poden fer comparacions amb altres obres, ja sigui des del punt de vista formal, temàtic o 
iconogràfic. 

 
Treball de curs. ( 40 % de la nota). Al començament del curs es donarà una llista de possibles 

temes per fer el treball, que cadascú escollirà. A través de les tutories integrades es durà a 
terme el seguiment de la seva progressió, fins al final. Es donarà molta importància a la 
bibliografia consultada i al desenvolupament del treball.  
 
TUTORIA INTEGRADA (TI) 
 
Les tutories integrades (TI) consistiran en la realització de (dues o tres) trobades periòdiques al 
despatx amb cadascun dels estudiants, per tal de fer el seguiment del treball de curs que 
hauran triat al començament, i així es podrà ajudar a buscar la bibliografia adient  i a 
desenvolupar el tema.  
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