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Prerequisits

No hi ha prerequisits especials

Objectius

Els objectius generals de l'assignatura és que l'alumne conegui els textos fonamentals de la història de l'estètica, així
com el seu vocabulari i argumentari, i exerciti la seva aplicació a la praxis narrativa contemporània.

Els objectius específics de l'assignatura són:

La comprensió de l'art com a un lloc idoni per al pensament
El coneixement dels llocs d'intersecció entre l'estètica i la tradició filosòfica
El coneixement d'alguns dels textos fonamentals de la tradició estètica
El coneixement d'un argumentari i un vocabulari per a comprendre la tradició estètica i la comprensió estètica
del món contemporani
Establiment del diàleg entre els textos de la tradició estètica i l'art contemporani
Cultiu del sentit estètic de l'alumne com a sentit requerit per al coneixement i l'obertura del món

Competències

Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves
diverses disciplines.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.

Identificar les principals actituds filosòfiques en l'àmbit de l'estètica i saber aplicar-les críticament en el
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Identificar les principals actituds filosòfiques en l'àmbit de l'estètica i saber aplicar-les críticament en el
món de l'art.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda daquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la
cultura.
Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
Construir textos normativament correctes
Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica de l'art.
Distingir i analitzar els debats clàssics i actuals de la història de l'art.
Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional
Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats
Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text
Identificar la imatge artística situant-la en el seu context cultural.
Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema
Interpretar els continguts d'un text de teoria artística.
Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer, amb mirada experta, referents estètics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.
Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
Relacionar els elements i els factors propis de textos de la tradició filosòfica
Resoldre problemes de manera autònoma.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història de la filosofia.

Continguts

Els continuguts es desenvoluparan segons el calendari següent (també hi consten els dies d'avaluació):

SETMANA Dimarts Dijous

1 16 set 18 set
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Presentació de l'assignatura
i de la xarxa de conceptes

Presentació de
l'assignatura i de la xarxa
de conceptes

2 23 set

Prova de lectura 1 i
seminari de RANCIÈRE,
J., Sobre políticas estéticas
, cap. 1 i 2

25 set

Prova de lectura 2 i
seminari de PLATÓ, llibre
X de la República

3 30 set

Presentació del concepte de
Mímesi

2 oct

Prova de lectura 3 i
seminari sobre
ARISTÒTIL, Poètica

4 7 oct

Presentació del concepte d' 
Expressió

9 oct

Presentació del concepte d'
Expressió

5 14 oct

Prova de lectura 4 i
seminari sobre KANT, KU
§§ 43-50 (geni)

16 oct

Presentació del concepte
de Forma

6 21 oct

Presentació del concepte de
Forma

23 oct

Prova de lectura 5 i
seminari sobre KANT, KU
§§ 23-29

7 28 oct

Prova de lectura 6 i
seminari de

BENJAMIN, W., L'obra
d'art en la època de la seva
reproductibilidad técnica

30 oct

Recapitulació i preparació
de l'examen

8 4 nov

Recapitulació i preparació
de l'examen

6 nov

Examen 1
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9 11 nov

Presentació del concepte de
Símbol

13 nov

Prova de lectura 7 i
seminari sobre els textos
medievals sobre el símbol
(Jaques, J., Estètica del

)Románico y el gótico

10 18 nov

Prova de lectura 8 i
seminari de Hegel, Lliçons

 (Introducció)d'estètica

20 nov

Prova de lectura 9 i
seminari sobre
Cassirer,"Art", 
Antropologia filosòfica

11 25 nov

Presentació del concepte
d'Experiència estètica

26 nov

Prova de lectura 10 i
seminari sobre Kant, KU
§§ 1-22. Primera-tercera
definició

12 2 des

Prova de lectura 11 i
seminari sobre KANT, KU
§§ 1-22. segona-quarta
definició

4 des

Correcció col·lectiva dels
exàmens i estratègies de
millora

13 9 des

Prova de lectura 12 i
seminari sobre KANT, KU
§§ 40, 44, 60

11 des

Recapitulació lectura KU

14 16 des

Presentació del concepte d'
Art

18 des

Prova de lectura 13 i
seminari sobre
HEIDEGGER, M., 
L'origen de l'obra d'art

15 6 gen

Festa

8 gen

Recapitulació i preparació
de l'examen
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16 13 gen

Examen 2

Metodologia

M

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes i seminaris 45 1,8 1, 5, 6, 7, 8, 12,
16, 18, 21, 23,
24, 26

Tipus: Supervisades

workshops de praxis artística, visita a exposicions, esdeveniments artístics, proves
de lectura i exàmens, tutories individuals i en grup

22,5 0,9 2, 3, 4, 5, 9, 14,
15, 17, 19, 20,
22

Tipus: Autònomes

Lectures individuals i en grup, elaboració de mapes conceptuals i evolutius 75 3 4, 9, 11, 13, 15,
20, 22, 25

Avaluació

L'avaluació es realitzarà en dos blocs que hauran de ser aprovats independentment. Les dates consten en l'apartat
"contingut" i només estaran sotmeses als eventuals canvis de la Facultat (Força Major, Festa Major, etc.). Els blocs són
els següents:

BLOC 1.

a) Examen 1. Obligatori. Compta 30 sobre 100 de la nota final.

b) Proves de lectura 1 a 6. L'alumne s'haurà de presentar obligatòriament al menys a dues. Compta 20 sobre 100 de la
nota final; el còmput es fa sobre totes

BLOC 2.

a) Examen 2. Obligatori. Compta 30 sobre 100 de la nota final.

b) Proves de lectura 7 a 13. L'alumne s'haurà de presentar obligatòriament al menys a quatre. Compta 20 sobre 100 de la
nota final.

Les proves de lectura es realitzaran exclusivament durant els 20 primers minuts de la classe (13,10 a 13,30) dels dies
assenyalats
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1.  

La reavaluació, amb data i lloc fixats per la Facultat, queda reservada als alumnes que hagin suspès el bloc 1 o el bloc
dos o tots dos. L'alumne haurà hagut de complir les condicions avaluatòries establertes al bloc 1 i al bloc 2.

Qualsevol plagi total o parcial tindrà la nota 0, invalidarà tota la convocatòria i l'alumne haurà de matricular
l'assignatura el curs següent cas que continuï en la nostra Facultat.

Revisió:

BLOC 1 Examen 1 Proves de lectura 1 a 6

Obligatori Obligatori un mínim de tres proves. El còmput es farà,
però sobre 6 proves

Puntuació sobre 100 30 20 (3 per cadascuna + 2 punts a qui es presenti a totes)

BLOC 2 Examen 2 Proves de lectura 7 a 13

Obligatori Obligatori un mínim de quatre proves. El còmput es
farà, però sobre 6 proves

Puntuació sobre 100 30 20 (2 per cadascuna + 6 punts a qui es presenti a totes)

Exàmens Proves de lectura

Puntuació final sobre 100 30 20

Puntuació final sobre 10

Bloc 1

3 2

Puntuació final sobre 10

Bloc 2

3 2

Puntuació final Bloc 1 + 2 6 4

Els criteris d'avaluació seran:
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La selecció correcta dels temes a tractar a l'hora de plantejar les principals qüestions de l'estètica a partir d'un
referent
La claredat argumentativa
La utilització adient del vocabulari vinculat a l'assignatura
La manifestació de la comprensió dels continguts proposats a les sessions teòriques
La manifestació de la comprensió dels continguts de les lectures obligatòries
La correcció de l'estil d'escriptura
La capacitat de discussió amb el grup i amb els textos.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Dos exàmens 60 % 3 0,12 1, 2, 3, 5, 8, 9, 20, 22, 23, 26

Proves de lectura 40 % 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26

Bibliografia

A. Textos obligatoris

RANCIÈRE, J., . Barcelona, Macba, 2005.Sobre políticas estéticas
PLATÓ, llibre X de la . Madrid, Gredos.República
ARISTÒTIL, . Barcelona, Ed. 62.Poètica
- 5. - 10-11-12- KANT, I., . Barcelona, Ed. 62, 2004 (1790), trad. Jèssica Jaques.Crítica de la facultat de jutjar
veure n. 4
6. BENJAMIN, W., L'obra d'art en la època de la seva reproductibilidad técnica. Madrid, Taurus (1935)
JAQUES, J., La Estètica del Románico y el gótico. Madrid, Antonio Machado, 2003.
HEGEL,  Lliçons d'estètica (Introducció). Trad. Gerard Vilar. Barcelona, ed. 62.
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B. Bibliografia secundària

ARNHEIM, R., , Alianza Forma, Madrid, 2002Arte y percepción visual

BARASCH, Moshe, , Alianza, Madrid, 1991; Teorías del Arte: De Platón a Winckelmann Modern Theories of Art, 1:
, New York University Press, New York, 1990; From Winckelmann to Baudelaire Modern Theories of Art, 2: From

, New York University press, New York and London, 1998.Impressionism to Kandinsky

BOZAL, Valeriano,  I i II, Historia 16, Madrid 1998; (ed.), Historia de las ideas estéticas Historia de las ideas estéticas
, . Visor, Madrid, 1996.y de las teorías artísticas contemporáneas

CARROLL, N., . Routledge, 1999.Philosophy of Art

CASACUBERTA, D., Nueve escollos para entender la cultura digital

,  0211-402X, , pags. 235-244Enrahonar: Quaderns de filosofía ISSN Nº 32-33, 2001

DAVIS, s., . Blackwell, 2006.The Philosophy of Art

DANTO, Arthur C., . Paidós, Barcelona, 2005.El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte
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C. Webs

www.disturbis.net

http://www.joanminguet.net

www.museupicasso.bcn.es

http://fundaciomiro-bcn.org

http://www.macba.cat

www.fundaciotapies.org

www.museoreinasofia.es

www.museodelprado.es

www.tate.org.uk/modern

www.centrepompidou.fr

www.palaisdetokyo.com
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