
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
1. Dades de l’assignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nom de l’assignatura ART EGIPCI 
  
Codi 100575 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix Segon curs. Segon semestre 

  

Horari  

 
 

Lloc on s’imparteix 
Facultat de Filosofia i Lletres 

  
Llengües Català  
  
 

Professor/a de contacte  

Nom professor/a Miquel Carceller Sindreu 
  

Departament Art i Musicologia 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx B7b-117 
  

Telèfon (*) 93 581 16 05 
  

e-mail Miquel.Carceller@uab.cat 
  

Horari d’atenció 

Nom de l’assignatura ART EGIPCI 
  
Codi 100575 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix Segon curs. Segon semestre 

  

Horari  

 
 

Lloc on s’imparteix 
Facultat de Filosofia i Lletres 

  
Llengües Català  
  
 

Professor/a de contacte  

Nom professor/a Annabel Villalonga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
Departament Art i Musicologia 

  
Universitat/Institució UAB 

  
Despatx B7b-117 

  
Telèfon (*) 93 581 16 05 

  
e-mail Annabel.Villalonga@uab.cat 

  
Horari d’atenció 

2. Equip docent 
 
Nom professor/a: Miquel Carceller Sindreu 
Departament: d’Art i Musicologia 
Universitat/Institució:  UAB 
Despatx B7b-117 
Telèfon (*)  93 5811605 
e-mail Miquel.Carceller@uab.es  
 
Horari de tutories 
Nom professor/a: Anabel Villalonga Gordaliza 
Departament  d’ Art i Musicologia 
Universitat/Institució  UAB 
Despatx B7b-117 
Telèfon (*)  93 5811605 
e-mail  Annabel.Villalonga@uab.cat 
Horari de tutories 
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3.- Prerequisits 
 

Cap 
 
 
 

 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

 

En aquesta assignatura optativa, no es cerca oferir una descripció sistemàtica de les diferents etapes 

històriques de la cultura de l’antic Egipte, amb el propòsit d’analitzar cronològicament la possible 

evolució de l es seves creacions artesanals, sinó de reflexionar sobre aspectes més concrets de les 

anomenades obres d’art egípcies. D’aquesta manera, s’analitzaran les singulars característiques de les 

creacions de l’antic Egipte, des d’una perspectiva clarament vinculada a les creences religioses 

d’aquesta cultura, prioritzant una es tructura associada als diversos tipus de s imbolisme, sobre una 

tradicional ordenació periòdica.  

 D’altra banda, l’elecció de l’ordre dels temes proposats respon a una clara intenció didàctica, 

doncs els conceptes impartits en c ada apartat esdevindran necessaris per a comprendre l’amplitud 

semàntica dels següents punt a tractar. Així, per exemple, per tal de copsar la valència simbòlica d’una 

estela situada en un temple, serà necessari conèixer el valor conceptual de les inscripcions que inclou, 

així com el valor cultual que li atorga la seva precisa disposició en el recinte religiós on s’hi col·locà. Si 

no s’analitza d’aquesta manera, l’anàlisi quedarà en un estadi del tot superficial.  

 
 



 
 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Competència 

CE1. Demostrar que es coneix l’evolució de la imatge artística de 
l’Antigüitat. 
CE2. Demostrar que es coneix la problemàtica, el vocabulari i els 
conceptes fonamentals de la història de l’art. 
CE4. Demostrar que domina l’instrumental crític i metodològic fonamental 
per comprendre i expressar la història de l’art. 

   

Resultats d’aprenentatge 
 Identificar les estructures artístiques i socials de l’antic Egipte, així 

com llur visió religiosa del món. 
 

 
 

 

Competència 

CE6. Analitzar amb esperit crític a partir de coneixements adquirits la obra 
d’art en les diferents vessants: valors formals, significat iconogràfic, 
tècniques i procediments artístics, procés d’elaboració i mecanismes de 
recepció. 
CE7. Interpretar l’obra d’art en el context en que es va gestar i relacionar-la 
amb altres formes d’expressió cultural. 

   

Resultats d’aprenentatge  Identificar els processos artístics que han donat lloc a aquestes 
cultures 

 
 

 

Competència 

CTF3. Cercar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant 
en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes 
especialitzades...) com en informació distribuida a la xarxa. 

   

Resultats d’aprenentatge  Aplicar les tecnologies de la informació en l’estudi de la Història de 
l’art de l’Egipte faraònic. 

 
 

 

Competències transversals 

CT1. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant 
estratègies de col.laboració. 
 
CTF1. Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat 
els coneixements adquirits. 
 



 

6.- Continguts de l’assignatura 

 
1.- LA MENTALITAT EGIPCIA   
 

1.1.- INTRODUCCIÓ AL PENSAMENT EGIPCI 

Aproximació al pensament mític egipci. Periodització moderna de l’antic Egipte.  

 

1.2.- LA RELACIÓ ENTRE L’ART I L’ESCRIPTURA JEROGLÍFICA 

La funció simbòlica de l ’escriptura jeroglífica. L’orientació com a element de connexió. 

Mutilacions de signes i jocs gràfics. 

 
1.3.- FUNCIÓ DE LA IMATGE EGIPCIA 

El poder màgic de l a imatge i la damnatio memoriae. Funció i simbolisme de l’art egipci. 

L’elecció del material i la consideració màgica d’aquest. 

 

 
2.- LES CREACIONS MONUMENTALS EGIPCIES 
 
 2.1 L’ARQUITECTURA FUNERARIA 

Mastabes, piràmides i hipogeus, l’evolució de l es sepultures reials i llur influència en les 

tombes privades.  

 
2.2.- L’ARQUITECTURA CULTUAL 

Concepció i gramàtica del temple. Evolució de les estructures cultuals. Tipus de santuaris: 

temples solars, temples a les divinitats, Castells dels milions d’anys. 

 

 

3.-  L’OBJECTE DESCONTEXTUALITZAT 
 
 3.1.- LES IMATGES VIVES 

Funció i tipus d’escultura àulica. L’estatuària funerària privada: de l’amulet predinàstic al retrat 

ptolemaic.  

 

 3.2.- LA IMATGE BIDIMENSIONAL 

Estructura i orientació del camp figuratiu egipci. El valor documental dels primers testimonis: 

les paletes predinàstiques. Les “escenes quotidianes” de les tombes privades. 

 

 3.3.- ELS BENS MOBLES 

La joieria egípcia o e l preciosisme de la codificació. Elements domèstics dels aixovars 

funeraris. La interacció entre la norma i la subjectivitat: ostraca i grafits. 



 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
 

 
 
 

(metodologia docent) 
 
Assistència a classes teòriques dirigides per el/la professor/a.  
 
Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides per el/la professor/a.  
 
Lectura comprensiva de textos. 
 
Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.  
 
Estudi personal. 
 
 
 



 
 
TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    

 Classes teòriques dirigides pel/per 
la professor/a 37,5 Classes magistrals amb suport de 

TIC i debat en gran grup 

 Sessions de seminaris i pràctiques 
dirigides per/per la professor/a 15 

Resolució de dubtes i manteniment 
de discussions sobre continguts 
específics de la matèria, els 
problemes i seminaris 

 
Supervisades    

 Tutories 12 

Sessions concertades per resoldre 
dubtes i mantenir discussions sobre 
continguts específics de la matèria, 
els problemes i seminaris 

 Exercicis pautats d’aprenentatge 3 Realització i correcció d’exercicis 
pautats d’aprenentatge 

 
Autònomes    

 Estudi personal 45 
Integració dels coneixements 
adquirits. Realització d’esquemes, 
mapes conceptuals, resums. 

 
Lectura de textos. Redacció de 
treballs. Preparació de comentaris 
orals i seminaris. Recerca 
d’informació bibliogràfica 

30 

Lectura comprensiva de textos. 
Realització de ressenyes, resums i 
comentaris analítics mitjançant una 
guia. Estratègies de cerca 
d’informació. Selecció de materials. 

 

8.- Avaluació 

 
 

 
La matèria s’avaluarà aplicant els següents procediments: 

- Proves escrites, tant parcials com examen escrit final: 60% 
- Realització de treballs, ressenyes, resums i/o comentaris analítics sobre els textos i altres 

documents proposats (quadres, gràfics, mapes, imatges...): 40% 
S’avaluarà tota la matèria del curs continguda en les explicacions a classe, lectures obligatòries del 
programa i, en el seu cas, altres lectures obligatòries que es poden indicar durant el curs. Els últims 
dies del curs hi haurà una reavaluació exclusivament per a aquells/es alumnes que tinguin suspesa 
alguna o algunes de les proves anteriors. Per tant, no es podran presentar els/les que no les 
haguessin fet al llarg del curs ni tampoc els /les que les tinguessin aprovades. La reavaluació només 
possibilita aprovar les proves suspeses. 
 
 



 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

Proves escrites 7,5 

Integració dels coneixements 
adquirits. 
Utilitzar de manera apropiada el 
lèxic propi de la disciplina. 
Realització de ressenyes, resums i 
comentaris analítics mitjançant una 
guia 

 
 

9- Bibliografia i enllaços web 
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Obres sobre art egipci 
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SCHÄFER, H., Principles of Egyptian Art, Griffith Institute, Oxford, 1986 
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QUIRKE, S., Ra, el dios del sol, Oberon, Madrid, 2003 

TEFNIN, R. La peinture égyptienne ancienne. Un monde de signes à préserver (Série Imago, 1), 

 Bruxelles,1997 
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VOLOKHINE, Y., La frontalité dans l’iconographie de l’Égypte ancienne, Cahiers de la Société  d’Égyptologie, 

 vol.6, Genève, 2000 

WEEKS, K., (Dir.), El Valle de los Reyes. Las tumbas y templos funerarios de Tebas, Librería  Universitaria, 

 Barcelona, 2005 

WILKINSON, R.H., Todos los templos del Antiguo Egipto, Destino, Barcelona, 2002. 



 
      Todos los dioses del Antiguo Egipto, Oberon, Madrid, 2003. 

 
 
 

 

10.- Programació de l’assignatura 
 

(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules 
següents. En aquest requadre el professor pot introduir un text explicatiu de la programació de 
l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual de 
l’assignatura) 
 
 
 

 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE 
 

DATA/ES ACTIVITAT LLOC MATERIAL RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

     
     
     
     
 
LLIURAMENTS 
 

DATA/ES LLIURAMENT LLOC MATERIAL RESULTATS 
D’APRENENTATGE 
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