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Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Annabel.Villalonga@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent
Maria Rosa Gutiérrez Herranz
Valentín Roma Serrano
Annabel Villalonga Gordaliza
Manuela Dominguez Ruiz

Prerequisits
Cap.

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

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.
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.
Interessar-se per les tendències contemporànies del llenguatge visual.
Realitzar treballs d'investigació.
Aprendre els recursos necessaris per tal de presentar oralment i per escrit els treballs d'investigació de
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8. Aprendre els recursos necessaris per tal de presentar oralment i per escrit els treballs d'investigació de
forma coherent, creativa i adequada.

Competències
Musicologia
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.
Arqueologia
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.
Filosofia
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.
Història
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.
Humanitats
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.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.

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.
Identificar l'instrumental crític i metodològic adequat per a la narració de les diferents etapes de la
història de l'art.
5. Identificar l'instrumental crític i metodològic adequat per narrar les diferents etapes de la història de l'art
6. Identificar l'instrumental crític i metodològic adequat per narrar les diferents etapes de la història de
l'art.

Continguts
1.- Definició. La funció de l'art. La figura de l'artista. Artista i societat.
2.- La imatge com a llenguatge artístic. Trets que caracteritzen la imatge.
- Suport i percepció.
- Color i composició.
- Forma i estructura.
- Doble concepte d'imatge: suport artístic i suport de reproducció.
- La interpretació / lectura de l'obra d'art.
3.- Grans temes de la història de l'art.
- Metodologia, historiografia i fonts.
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- Metodologia, historiografia i fonts.
- Els orígens de la iconografia occidental: la tradició clàssica.
- La formació i el desenvolupament de la iconografia cristiana entre l'Antiguitat i l'Edat Moderna.
- Temes i programes iconogràfics. Sacre i profà.
- Definició dels gèneres plàsticovisuals. Els pictòrics: el retrat (individual i
col·lectiu), el paisatge, la natura morta...
4.- La imatge en l'art i la cultura contemporània.
- La imatge emotiva/abstracte/conceptual.
- Propostes artístiques del segles XX-XXI.
- Imatge estàtica, imatge en moviment.
- El receptor com a finalitzador de l'obra.

Metodologia
El desenvolupament de l'assignatura contempla la següent metodologia:
3 hores de classe presencial per setmana: Exposició oral i amb suport powerpoint als estudiants els
aspectes essencials de la matèria, sistematitzant els continguts i facilitant aquella bibliografia que sigui
més adient per a preparar-se l'examen.
Assistència a un seminari (fotografia, cinema...): Determinat i dirigit pel professor que consisteix en 3/4
sessions a l'aula i en el desenvolupament d'una activitat relacionada amb aquest i la seva exposició
oral a l'aula.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes teòriques dirigides pel/per la professor/a

45

1,8

1, 3, 5, 6

Sessions de seminaris dirigides per/per la professor/a

10

0,4

Activitats derivades del seminari i preparació d'exposicions orals

10

0,4

Exercicis pautats d'aprenentatge

7

0,28

Estudi general i preparació de proves escrites

40

1,6

1, 3, 5, 6

Lectura de textos. Recerca d'informació bibliogràfica

30

1,2

1, 3, 5, 6

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Sobre el temari: es realitzarà un examen final individual escrit amb una puntuació del 60% de la nota
final. Com a requisit imprescindible l'alumne haurà de treure una nota mínima de 5 per poder
comptabilitzar la resta d'apartats..En aquest examen es valoraran tant l'exposició dels coneixements
teòrics i conceptuals adquirits (30%: test), com el desenvolupament d'una part de desenvolupament
teòric que prèviament s'indicarà en una sessió a classe en què consistirà (30%).
Seminari (25%) Participació i assistència en el seminari lliurant les activitats pautades.
Dues lectures obligatòries (15%) indicades a l'apartat de bibliografia. Seràn subjectes a un exercici
escrit de comprensió
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exposició oral de les activitats derivades del seminari

25%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6

Prova escrita

60%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6

Test de les lectures obligatòries

15%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6
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·Col·leccions útils :
1. El Arte y sus creadores. Historia 16. Quaranta monografies de pintors des
del Renaixement fins l'Impressionisme.
2. Biblioteca Básica de Arte. Ed. Anaya. Llibres generals sobre una època o un
estil.
3. Las claves del arte. Ed. Planeta. Diversos volums amb divisions entre "serie
estilos" i "serie géneros". Recomanable el volum 1: Las claves de la pintura.
4. Historia del Arte. Historia 16. Cinquanta volums sobre els diferents períodes
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4. Historia del Arte. Historia 16. Cinquanta volums sobre els diferents períodes
artístics.
5. Historia Universal del Arte. Vicens Vives.
6. El Universo de las Formas. Aguilar.
· Adreces d'Internet
Diccionary of art historians (març 2012). Disponible a:
www.dictionaryofarthistorians.org
Guia de comunicació eficaç del Servei de llengües de la UAB (agost 2008).
Disponible a:
http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/www/cat/assessorament/guia/index.html
Heilbrunn Timeline of Art History (maig 2009).
Disponible a: http://www.metmuseum.org/toah/
Historiarte.net (agost 2008). Disponible a: http://www.historiarte.net/
Web sobre curiositats de la història de l'art.
Image collections and online art (agost 2008). Disponible a: http://www.umich.edu/
Un catàleg extens d'imatges artístiques. Va bé perquè està dividit per grans àrees
culturals i hi ha una curta definició d'allò que podem trobar a cada lloc.
National Gallery of Art (agost 2008). Disponible a:
http://www.nga.gov/collection/gallery/itacer/itacer-main1.html
Hi ha molts museus i galeries amb presència a Internet. Aquest és l'enllaç amb la
National Gallery de Washington perquè és un exemple de web amb força exemples
gràfics ben classificats i fàcils de trobar i carregar en línia.
Recursos a internet d'art i arquitectura de Ramon Soler (agost 2008). Disponible a:
http://hipatia.uab.cat/art/publica.asp
El web de les ciències socials (agost 2008). Disponible a:
http://www.xtec.net/~aguiu1/socials/art.htm
Web amb molts recursos de diversos temes relacionats amb la història de l'art.
Especialment indicat per a estudiants que no hagin cursat l'assignatura d'història de
l'art asegon de Batxillerat o en els cursos d'ingrés a la universitat per a majors de
25 anys.
Web Gallery of Art (agost 2008). Disponible a: http://www.wga.hu/index1.html
Web molt completa pel que fa a imatges comentades d'època moderna.
Web MACBA: Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Dsponible a: http://www.macba.cat/es/inicio
Web Museu Nacional Centro de Arte http://www.museoreinasofia.es/
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