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Cap.

Objectius

L'assignatura pretén dotar l'estudiant de les eines teòriques i metodològiques necessàries per aprofundir en el
coneixement de les cultures precolombines de Mesoamèrica, partint d'un punt de vista històric - artístic. Tanmateix
caldrà revisar el concepte d'art entès, no des de la nostra perspectiva estètica occidental, sinó des d'un punt de vista
dels estudis americanistes.

L'objectiu principal és que l'alumne conegui i sàpiga identificar les formes d'expressió culturals pròpies de les cultures
que es van desenvolupar a Mesoamèrica durant els períodes Formatiu fins a la conquesta d'Amèrica i com els
processos de difusió o influència van incidir, en major o menor grau, en les diferents cultures. Finalment s' incidirà
especialment en les manifestacions produïdes en el camp de les arts visuals i en la seva interpretació iconogràfica.

Competències

Història de l'art
Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents
facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i
mecanismes de recepció.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional
Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió
cultural
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
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1.  

1.  

INTRODUCCIÓ.

1.1 Poblament d'Amèrica. Possibles entrades de l'home al continent americà. Evidència humana a través de
l'arqueologia.Teories antigues i modernes del poblament: dels cronistes dels ss. XVI-XVII a Florentino Ameghino.
Races més importants: monoracialistes vs poliracialistes . Àrees culturals. Els estudis americanistes.

1.2 Prehistòria: principals troballes. L'art rupestre (gravats i pintures)

MESOAMÈRICA

2.1 Etapes i cultures. Característiques generals del seu art. Religió: aspectes comuns. Societat i economia.

L'agricultura del blat de moro.

2.2 . : cultura mare de Mesoamèrica. Expansió.L'època Arcaica Cultura Olmeca

Arquitectura (La Venta, Tres Zapotes).

Escultura: exempta i relleus. Ceràmica.

2.3 . . Evolució de la societat. Religió.Època Clàssica Cultura Teotihuacana

Arquitectura: palaus i temples.

Pintura mural.

Escultura i ceràmica.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

cultural
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 l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els creadors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar els receptors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants
Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

Art precolombí de Mesoamèrica   2014 - 2015

2



2.4 . .Època Clàssica-Postclàssica Cultura Maia

Societat i religió. Periodització.

Arquitectura: tècniques, elements, tipologia i estils.

Les ciutats: a) zona central(Tikal, Bonampak i Palenque)

b) zona nord (Chichén Itzá i Uxmal).

Escultura: materials (fusta, pedra i fang), tipus i estils.

Pintura. Ceràmica

2.5 Època Postclàssica. Cultura Asteca.

Societat i religió. Fonts escrites.

Arquitectura: Tenochtitlán, Malinalco i Calixtlahuaca.

Escultura en pedra: exempta i relleus. Ceràmica.

Arts menors i orfebreria. Els Còdexs.

Metodologia

Metodologia.

Explicació de tot el temari, amb l'ajut de power points i algun text complementari.

Com a activitats supervisades, es faran dues conferències sobre dos cultures: Maies i Teotihuacan dutes a
terme per especialistes de les que s'hauràn de fer una critica per escrit.

I també s'haurà d'escollir d'una llista que es presentarà la primera setmana de classe, un tema que
presentaràn a classe (20/30 min.) entre dos o tres alumnes, i que després hauràn de fer per escrit (10-12
folis).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Magistrals (Temes 1.1 al 2.5) 27 1,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Tipus: Supervisades

Critica conferències Maies i Teotihuacan 3 0,12 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15

Tipus: Autònomes

Fer un treball escrit i presentar-lo a classe 5 0,2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 15, 16

Avaluació

La matèria s'avaluarà aplicant els següents procediments:

- Examen escrit final: 50%
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- Examen escrit final: 50%

- Fer en grup un treball per escrit i presentar-lo a classe (30%)

- Fer la critica de les dues conferències que s'impartiran a classe per part d'especialistes en la matèria (20%).

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  per a aquells/es alumnes que tinguin suspesaexclusivament
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  les proves suspeses.aprovar

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Critica de dues conferències 20% 35 1,4 6, 8, 11, 12, 13, 14

Fer un treball escrit i presentar-lo a classe 30% 40 1,6 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Prova final escrita 50 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
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