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Història de l'Art Clàssic

Codi: 104199
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2503702 Ciències de l'Antiguitat FB 1 2

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.

Prerequisits

S'ha de tenir un coneixement de llengües estrangeres en nivell de comprensió lectora per poder fer les
activitats supervisades i autònomes.

Objectius

Treballar els aspectes fonamentals de l'art grec i romà.

Proporcionar a l'alumnat coneixements sobre els modus de realització i centres productius de les obres d'art
clàssic, reconeixement i comprensió de les seves imatges, així com dels ambients en els que aquestes es
situaren.

Competències

Dominar lús dels instruments específics per a lanàlisi del món antic, fent especial atenció a les eines
digitals.
Interrelacionar coneixements lingüístics, històrics i arqueològics del món antic amb coneixements
daltres àmbits de les humanitats, principalment de la literatura, de la filosofia i de lart antics.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els creadors i receptors sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar les idees artístiques sobre un determinat fenomen artístic en el context cultural de les
societats grega i romana.
Analitzar una imatge artística i situar-la al seu context cultural.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.

Identificar i explicar escenes, motius, déus i altres personatges mítics a partir de les seves
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Identificar i explicar escenes, motius, déus i altres personatges mítics a partir de les seves
representacions artístiques al llarg de l'antiguitat grecoromana.
Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de l'antiguitat grecoromana.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.

Continguts

1. L'ART CLÀSSIC I EL SEU ESTUDI.

2. MANIFESTACIONS I PRODUCCIÓ.

3. ICONOGRAFIA CLÀSSICA.

Metodologia

- Classes teòriques.

- Tutorització de les activitats supervisades i del treball individual de l'estudiant.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 42,25 1,69 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories programades de suport a l'aprenentatge 5 0,2 2, 5, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi i treballs personals 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Evidència 1:
Exercici 1 (4 punts, 40% de la qualificació final).

Evidència 2:
Exercici 2 (4 punts, 40% de la qualificació final).

Evidència 3:
Acitivitat a decidir pel professor (2 punts, 20% de la qualificació final).

La nota final és el resultat de la suma de les qualificacions obtingudes a totes tres evidències.
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Si l'estudiant només s'ha presentat a alguns dels exercicis obligatoris (evidències 1, 2 o 3) i els ha superat,
obtindrà un "no avaluable" quan la suma global no arribi a l'aprovat o a una qualificació superior. En cas
contrari, li constarà la nota que hagi tret. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor
informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Només té dret a una recuperació - a la data fixada per la Gestió Acadèmica de la Facultat - l'alumnat suspès
que s'hagi presentat a totes les evidències obligatòries (1, 2 i 3). La nota màxima a aconseguir a la reavaluació
és 5.

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.

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.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat 20% 30,25 1,21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Exercici 1 40% 1,25 0,05 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Exercici 2 40% 1,25 0,05 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
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Programari

Res a dir.
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