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Prerequisits

No hi ha prerequisit per a matricular aquesta assignatura, només que tingui una certa interès sobre l'art, la
cultura i interculturalitat de l'Àsia oriental.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és comparar i comprendre grans corrents i moviments artístics; fonaments
dels estudis comparatius culturals i artístics d'Àsia oriental. Concretament aquesta assignatura es concentra
en el context cultural i l'art plàstica i popular, la seva evolució estètica i tècnica i les influències que es poden
veure entre Xina, Coreja i Japó. És a dir, no és establir una anàlisi detallada de les obres d'art, sinó més aviat
convidar a reflexionar sobre la relació de la gent comuna amb l'activitat artística en el si de la cultura dels
països asiàtics, Xina, Japó i Corea.

Competències

Aplicar coneixements de l'art i la cultura populars a l'anàlisi i la comprensió de textos escrits en les
llengües de l'Àsia oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre l'art i la cultura populars dels països de l'Àsia oriental.
Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i
valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.

Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
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Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar coneixements de l'art i la cultura populars a l'anàlisi i la comprensió de textos escrits en les
llengües de l'Àsia oriental.
Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre l'art i la cultura populars dels països de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Fer la cerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia oriental.
Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i
valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de la història, la literatura, la lingüística, el
pensament i l'art.
Utilitzar la terminologia específica de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

1. Origen de la figura de Buda amb el seu context cultural Engrandiment d'escultura búdica.

2. El context històric, social i cultural de les coves de la ruta de seda

especialment de la cova de Dunhuang

3. Art plàstica de budista japonesa, el seu context social i artístic.

4. Taller de cal · ligrafia i Debats en Grup.

5. L'origen i la seva evolució del te a l'Àsia oriental.

6. L'estètica i la seva performance del te al Japó.

7. Pintura clàssica d'àsia orient.

8 .Pintura de reproducció massiva, Ukiyo-e.

9. La tradició pictòrica xinesa

10. Art tradicional i art d'avantguarda a la Xina

11. La modernitat en l'art gràfic

12. L'art a la República Popular de la Xina

13. Art experimental i performatiu a l'Àsia oriental

14. Fotografia a l'Àsia oriental
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15. El nou Mil·lenni i les noves tendències de l'art a l'Àsia oriental

Metodologia

Presentació d'aspectes teòrics
Comentaris de textos i imatges (fotografies i vídeos)
Anàlisi i síntesi de textos i imatges (en grup)
Debats i presentacions en oral de temes d'estudi

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Debate 3,5 0,14 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Exposició oral 9 0,36 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15

Presentació d'aspectes teòrics 40 1,6 3, 4, 5, 10

Tipus: Supervisades

Treball en equip 12,5 0,5 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13

Treball individual 13 0,52 1, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16

Tipus: Autònomes

Estudi individual 52 2,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15

Avaluació

En principi, la nota final de l'alumne resultarà de la suma dels parcials següent:

- 30% : Participació de les activitats a classe. Presentació de treball de l'equip (escrit i oral).

- 30% : Presentació de treball individual (escrit).

- 40% : Examen

La qualificació serà un NO AVALUABLE quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les activitats avaluables.

Segons la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada
per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010, només es podrà recuperar l'assignatura en els casos següents: 

- Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25 - 30% de les activitats avaluables;

- Quan la nota final, incloent-hi la nota per a la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre un
4 i un 4,9.

En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.
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         Aquestes proves es realitzaran de la setmana 16 a la 18 del semestre. El llistat dels estudiants amb la
          possibilitat de realitzar aquestes proves addicionals, les característiques de les mateixes i la data, lloc i horari,

     es publicarà juntament amb les notes finals de l'assignatura.

S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.

En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por
còpia o plagi. Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot ogran part del treball d'un/a altre/a
company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne
les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i,
per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos
alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen de coneixement 40% 4 0,16 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16

Presentació de treball individual escrit 30% 8 0,32 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Treball en grup en oral i escrit 30% 8 0,32 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13
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