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Prerequisits

L'assignatura d' "Història del cinema" és el primer contacte que té l'alumnat amb la matèria d ' "Història i
Estètica de la Comunicació Audiovisual". Per tant no són necessaris més prerequisits previs que els
coneixements i l'educació assolida fins a l' inici del segon curs de carrera.

Objectius

L'assignatura "Història del cinema" és una introducció bàsica als criteris artístics del moviments
cinematogràfics així com a les tècniques que han contribuït al seu desenvolupament. Es també una explicació
de l'evolució històrica del cinema des dels seus orígens fins a l'actualitat en les seves facetes
estètiques,tecnològiques, institucionals i socials.

L'assignatura té com objectius formatius que l'alumnat tingui la capacitat de diferenciar cadascuna de les
etapes de l'evolució del cinema així com les característiques principals i distintives dels principals moviments
cinematogràfics.

Competències

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Contextualitzar els mitjans audiovisuals i la seva estètica des d'una dimensió històrica.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
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Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps i les elaboracions conceptuals, així
com el seu valor per a la pràctica professional.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Gestionar el temps de manera adequada.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Conèixer l'evolució històrica dels mitjans audiovisuals.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Gestionar el temps de manera adequada.
Identificar els fenòmens i plantejar els problemes teòrics relatius a la comunicació audiovisual.
Identificar les interaccions entre la història, l'estètica i la comunicació audiovisual.

Continguts

Temari de l'assignatura:

1. Presentació i pla de treball.

2. Del pre-cinema al Tipus de Representació Primitiu.

3. La creació del llenguatge: del Tipus de Representació Primitiu al Tipus de Representació Institucional.

4. Les Avantguardes.

5. Hollywood.

6. Del Tipus de Representació Institucional al Tipus de Representació Modern: Els Nous Cinemes.

7. Nou Hollywood, Postmodernitat i Digitalització.

Metodologia

L'assignatura "Història del cinema" està constituïda per classes teòriques, tutories i seminaris.

Programació de l'assignatura

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'
assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels

exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura.

Activitats formatives

2



Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12

Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12

Tipus: Autònomes

Lectures,anàlisis i síntesis de textes i documents, preparació i realització
de treballs

82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12

Avaluació

L' assignatura consta de les activitats d'avaluació següents:

- La presentació individual de dues crítiques cinematogràfiques, una del llistat de les millors pel·lícules de la
història del cinema segons la classificació que fa la publicació "Sight & Sound" cada dècada i una altra del
llistat de dones directores. Aquesta activitat suposa el 50% de la qualificació final

- La tria i presentació en grup en un seminari a partir d'un tema proposat i pactat prèviament amb els tutors.
Aquesta exposició suposa el 30% de la qualificació final. Hi haurà un control d' assistència i cas de no haver
assistit de forma reiterada a aquests hi haurà una penalització del 50% del percentatge obtingut en aquesta
activitat.

-Una prova escrita amb apunts realitzada en grup o de forma individual que suposa el 20 % de la nota final. La
prova estarà composta de dues preguntes . La primera es referirà a la teoria explicada a classe i la segona a
la teoria explicada als seminaris, variant aquesta en funció dels temes adscrits a cada tutor

S'han d'aprovar les tres activitats per tal de superar l'assignatura.

Sistema de recuperació: L'alumnat que hagi suspès les dues crítiques podrà recuperar -les sempre i quan la
nota obtinguda sigui equivalent a un 20% de la nota final. En el cas dels seminaris o de la prova, la nota que
s'ha d'obtenir per poder optar a la recuperació ha de ser un 10% de la nota final

No hi ha activitats excloses de la recuperació. Si no s'han aprovat les tres activitats l'assignatura estarà
suspesa.

Com complement de les classes pot ser d'utilitat per l'alumnat el visionat deActivitat extraacadèmica optativa: 
films clàssics en una sala de cinema. Aquesta és una activitat voluntària i val a dir que es podrà treure
qualsevol bona nota (notable, excel·lent o matrícula d'honor) sense necessitat d'assistir a cap activitat de les
proposades a continuació:

a) El visionat de 8 pel·lícules dins de les activitats de l'Aula de Cinema a la Filmoteca de Catalunya. Aquesta
activitat serà supervisada i suposarà afegir un punt a la nota final

b) El visionat de 8 pel·lícules dins del cicle que es projectarà a la Sala de Cinema de la UAB. Com en el cas
anterior, aquesta activitat serà supervisada i suposarà afegir un punt a la nota final

En el cas que alguna persona vulgui fer aquesta activitat però per raons laborals no pugui ni anar a les
projeccions de l 'Aula de Cinema de la Filmoteca de Catalunya ni tampoc a les de la Sala de Cinema de la

UAB, haurà de parlar amb el responsable de l'assignatura que li proposarà una alternativa. Aquesta persona
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UAB, haurà de parlar amb el responsable de l'assignatura que li proposarà una alternativa. Aquesta persona
també haurà d'aportar el contracte o certificat de vida laboral (la mateixa documentació que es demana a la
Gestió Acadèmica per canvis d'assignatura).

Advertència:

-S'ha de triar l'activitat a) o l'activitat b) però no es poden fer les dues. Tampoc es poden combinar les
pel·lícules de l'una i de l'altra

- El visionat dels films és una activitat no obligatòria i per tant no pot ser utilitzada com excusa per no assistir a
les classes o a les tutories ni tampoc per a no fer qualsevol altra tasca acadèmica.

Irregularitats:

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que pugui conduir a una
variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte

d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova teòrica 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Seminaris 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Treball autònom 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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