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Lectura de la Imatge Artística

Codi: 100276
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500240 Musicologia FB 1 2

2500241 Arqueologia FB 1 1

2500246 Filosofia FB 1 1

2500501 Història FB 1 2

2502758 Humanitats FB 1 1

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Equip docent

Veronica Carla Abenza Soria

Heri Abruña Marti

Antonio Peña Jurado

Elsa Margot Espín

Valentín Roma Serrano

Joan Duran Porta

Nuria Ribas Valls

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

"Lectura de la Imatge" és una assignatura de caràcter introductori dissenyada per capacitar l'estudiant en
aprendre les tècniques relacionades amb la percepció de l'obra d'art a partir de l'estudi de diferents obres i
suports. Els objectius que s'han definit per a aquesta assignatura contemplen que, un cop acabat el curs,
l'estudiant haurà de ser capaç de:

Distingir els trets que caracteritzen la imatge i comprendre la seva composició.

Identificar els diferents tipus d'imatges i suports que configuren el llenguatge visual.
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Identificar els diferents tipus d'imatges i suports que configuren el llenguatge visual.
Entendre els codis que formen la imatge per a poder analitzar-les.
Evidenciar com l'evolució del pensament humà ha esdevingut un condicionant important en el
desenvolupament del llenguatge visual.
Interpretar correctament el context que ha suggerit la imatge en qüestió.
Aprendre els recursos necessaris per tal de presentar oralment i per escrit els treballs d'una manera
coherent i adequada.

Competències

Musicologia
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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 d'aquell camp d'estudi.
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.

Arqueologia
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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 d'aquell camp d'estudi.
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.

Filosofia
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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 d'aquell camp d'estudi.
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.

Història
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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 d'aquell camp d'estudi.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
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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.

Humanitats
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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 d'aquell camp d'estudi.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió.
Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
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 els receptors 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.
Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística.
Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge artística
Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge artística.
Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
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 analitzar els debats clàssics i actuals de la història de l'art
Distingir i analitzar els debats clàssics i actuals de la història de l'art.
Escriure en un text acadèmic utilitzant el vocabulari propi de la disciplina
Escriure un text acadèmic utilitzant el vocabulari propi de la disciplina
Escriure un text acadèmic utilitzant el vocabulari propi de la disciplina.
Identificar l'instrumental crític i metodològic adequat per a la narració de les diferents etapes de la
història de l'art.
Identificar l'instrumental crític i metodològic adequat per narrar les diferents etapes de la història de l'art
Identificar l'instrumental crític i metodològic adequat per narrar les diferents etapes de la història de
l'art.
Identificar la imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
Identificar la imatge artística situant-la en el seu context cultural.
Identificar la imatge artística, situant-la en el seu context cultural.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la
disciplina.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts
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Metodologia de la història de l'art, historiografia i fonts.
L'artista, l'art i els estils artístics: dels orígens a l'actualitat.
Mirar un quadre: dibuix, color (cromatisme), llum, profunditat (perspectiva), composició i gènere
(història, religió, costum, retrat, paisatge i natura morta).
Llegir una imatge artística: el mètode iconogràfic i iconològic. Conceptes fonamentals: tema, motiu,
figura, atribut, símbol, personificació i al·legoría.
Les imatges clàssiques: mites, déus i herois grecorromans. Les imatges paleocristianes i bizantines:
símbols paleocristians i icones bizantines. Les imatges cristianes: relats bíblics i sants. La vida de les
imatges: continuitats i discontinuitats.

Metodologia

Classes presencials a l'aula:

Sessions teòriques i pràctiques.

Exposició i discussió, si escau, de treballs elaborats per l'alumnat.

Eventuals conferències.

Tutories:

Orientació metodològica i bibliogràfica.

Activitats supervisades.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions teòriques i pràctiques a
l'aula

45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 30

Tipus: Supervisades

Orientació metodològica i
bibliogràfica

2 0,08 27, 28, 29

Tipus: Autònomes

Estudi 70 2,8 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Lectures 25 1 22, 23, 24, 25

Avaluació

Evidència 1:

Prova escrita 1 sobre el temari (30% de la qualificació final).

Evidència 2:

Prova escrita 2 sobre el temari (30% de la qualificació final).

Evidència 3:
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Evidència 3:

Activitat dirigida a concretar pel professor, podent ésser una exposició oral, un treball tutoritzat, un seminari,
un debat, etc... (25% de la qualificació final).

Evidència 4:

Lectures obligatòries a concretar pel professor (15% de la qualificació final).

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es
produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final
d'aquesta assignatura serà 0.

RECUPERACIÓ

Segons la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona, el procés
d'avaluació contempla sempre sistemes de recuperació. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver
estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la
qualificació total. Per participar al procés de recuperació el docent pot exigir a l'estudiant haver obtingut una
qualificació mínima final, que no pot superar en cap cas el 3,5.

NO AVALUABLE

Els alumnes que no s'hagin presentat a cap de les proves del curs (examens, lectures o treball) tindran un NO
AVALUABLE a l'assignatura. Si es presenta a qualsevol de les evidències l'assignatura serà avaluada.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat dirigida 25% 1 0,04 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Lectures
obligatòries

15% 5 0,2 21, 22, 23, 24, 25, 26

Prova escrita 1 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30

Prova escrita 2 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 30
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