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Prerequisits

Coneixements de llengües estrangeres a nivell de lectura (anglès, italià, francès).

Objectius

El propòsit de l'assignatura és proporcionar a l'alumne una síntesi dels principals gèneres artístics que
caracteritzen l'art romà provincial. Com a marc geogràfic es tractaran les províncies d'Hispània.

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 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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar els receptors d'un 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.
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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
Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

Concepte d'art romà provincial. Evolució històrica de la Península Ibèrica. Marc geogràfic i cronològic.

2. URBANISME

La ciutat en època republicana i imperial. Les transformacions de l'Antiguitat Tardana. Principals exemples.

3. ARQUITECTURA

Els començaments de l'arquitectura en època republicana. Auge edilici en època imperial. Edificis públics:
muralles, santuaris i temples, fòrums, edificis d'espectacles, termes. Arquitectura privada: domus i villae,
monuments funeraris. Decoració arquitectònica.

4. ESCULTURA

Testimonis d'època republicana. Escultura ideal. Estàtues imperials. Retrat. Relleu. Escultura decorativa.
Escultura funerària.

5. PINTURA

Característiques generals. Principals exemples.

6. MOSAIC

Característiques generals. Principals exemples.

Metodologia

1. Classe magistral

2. Tutorització del treball de l'estudiant

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe magistral 43,5 1,74 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12

Tipus: Supervisades

Tutorització del treball 5 0,2 6

Tipus: Autònomes

Estudi 70 2,8 3, 4, 6, 7, 9, 12
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Avaluació

1. Examen

2. Treball de l'estudiant

Nota mínima de l'examen per poder fer mitjana: 4 p. sobre 10. Si la nota és inferior, hi haurà que repetir 
l'examen en la data fixada per a la reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 60 % 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Treball de l'estudiant 40 % 30 1,2 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13
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