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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20256 - Art Clàssic: Grècia i Roma
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

12:00 13:00 Divendres 26/09/2016 06/01/2017 AB 11Antònia Juan Vicens
antonia.juan@uib.es 12:00 13:00 Dilluns 09/01/2017 05/06/2017 AB 11

Contextualització

L'assignatura Art Clàssic: Grècia i Roma és una matèria fonamental per al coneixement de l'art de l'època
antiga dins del títol de grau en Història de l'Art.

La matèria se centra en la presentació de les principals manifestacions artístiques de l'època clàssica,
diferenciant aquelles que pertanyen a Grècia de les de Roma. Per tant, aquesta assignatura desenvolupa la
matèria posterior a l'art dels orígens i Pròxim Orient.

Requisits

No és necessari tenir coneixements previs per poder cursar l'assignatura.

Tanmateix, uns coneixements generals sobre Història de l'Art i Història constitueixen un punt de partida que
faciliten la comprensió i el desenvolupament del programa.
Així mateix, el coneixement -lectura- de diversos idiomes estrangers resultarà de gran utilitat.

Competències

En aquesta assignatura es pretén treballar algunes competències genèriques i específiques relacionades amb
els estudis d'Història de l'Art.

Específiques
* CE1 – Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Consciència crítica de les coordenades espai

i temps (diacronia i sincronia) i dels límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art..
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* CE2 – Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Visió diacrònica general de la història de
l’art universal.

* CE9 – Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixement pràctic dels processos bàsics
de la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art,
replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesi, processos crítics de
síntesi, formulació ordenada de conclusions.

Genèriques
* CG2 – Capacitat de comunicació oral i escrita a l’hora de transmetre el coneixement adquirit..
* CG3 – Capacitat per a treballar de forma autònoma i en equip en l’àrea d’estudi de la història de l’art.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
A. ART GREC

1. Art minoic i micènic
L'arquitectura civil. Arquitectura funerària a Micenes

2. Art grec. Introducció
Una aproximació al llegat clàssic. Periodització.
L'arquitectura i l'ordre. El pensament antropocèntric.

3. L'art grec des dels inicis al període arcaic
L'arquitectura: la formulació del temple. L'escultura. L'arcaisme: kuroi i korai. El naixement de
l'escultura monumental.

4. L'art grec clàssic. Del pre-clàssic al segle IV
L'arquitectura i la difusió de l'estil clàssic. L'escultura: la recerca d'un cànon. Els grans escultors:
Miró i Fídies. El cicle del Partenó i la seva importància. Policlet i l'esquema ideal numèric. Les
vies de Praxíteles i Escopes. Lissip i el Hel.lenisme.

5. L'art grec hel·lenístic
El desenvolupament dels centres orientals i la influència de la tradició de les cultures antigues.
L'arquitectura: teatralitat. L'escultura: les diverses escoles i tendències. Les noves conquestes
iconogràfiques i estilístiques.

B. ART ROMÀ
6. Art etrusc

Itàlia prerromana i civilització etrusca. L'arquitectura i les arts plàstiques etrusques.

7. Art romà. Introducció
Periodització i fonts. L'aportació romana: materials, tècniques i tipologies. La qüestió espacial
i el desenvolupament de l'arquitectura amb volta.

8. Arquitectura romana
Els nous programes constructius. Nous programes arquitectònics: basílica, termes.
L'arquitectura de l'espectacle: el coliseu. Les obres d'enginyeria. L'habitatge: casa, vil.la, palau.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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9. Les arts figuratives a Roma
Trets generals: La pervivència de la dualitat estilística. El retrat imperial i la narració històrica.
L'escultura. El relleu i el retrat: corrents idealista i popular. La pintura. Els estils pompeians.

Metodologia docent

La metodologia de treball de l'assignatura contempla diferents tipus d'agrupacions i sistemes de treball,
diferenciant les sessions presencials a l'aula d'aquelles sessions de treball no presencial.

Per facilitar i afavorir el treball no presencial i autònom de l'alumnat, l'assignatura es treballarà a través de
Campus Extens, amb la utilització de la plataforma educativa.

Mitjançant les eines telemàtiques de que disposam, es mantindran tutories electròniques a través del correu
intern, es posarà a l'abast de l'alumnat materials i recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per
exemple: articles, enllaços a documents varis, vídeos, altres materials multimèdia), dinamitzar la participació
del grup, fomentar la col·laboració, i mantenir l'organització del treball mitjançant el calendari i les notícies.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) L'exposició a classe per part del professor/a serà el mitjà per
establir els fonaments teòrics bàsics que integren els blocs i els
temes que composen l'assignatura. Per altra banda, per a cada
unitat didàctica, el docent donarà les pautes sobre el mètode
de treball més aconsellable i el material amb el qual l'alumnat
podrà preparar els continguts de forma autònoma.

35

Classes pràctiques Comentari
d'imatges

Grup mitjà (M) Els alumnes, dividits en grups reduïts, analitzaran diverses
obres d'art. Seguidament, hauran d'exposar oralment les
conclusions a què han arribat a la resta dels companys.
Mitjançant aquests procediments es treballarà sobre punts
concrets del temari, s'aprofundirà en els continguts generals
i es treballaran les competències bàsiques, genèriques i
específiques.

14

Classes pràctiques Orientacions
metodològiques

Grup gran (G) Presentació i orientacions a l'aula sobre les diferents activitats
pràctiques de l'assignatura

1

Tutories ECTS Prova oral Grup petit (P) Seguiment de l'aprenentatge i demostració dels coneixements
i competències adquirits.

6

Avaluació Examen parcial 1 Grup gran (G) Es realitzaran diverses preguntes, algunes sobre lectures,
prèviament indicades pel professor/a, i d'altres sobre els
continguts temàtics. Els alumnes hauran de demostrar haver
assolit les competències requerides.

2

Avaluació Examen parcial 2 Grup gran (G) Es realitzarà un examen sobre els continguts de l'assignatura.
Se seguirà el procés d'aprenentatge de l'alumnat pel que fa a
saber analitzar les obres objecte d'estudi i relacionar-les amb
el seu context historicoartístic, social i cultural.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
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contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació i estudi del
temari

Preparació i estudi dels continguts teòrics i pràctics amb la finalitat d'assolir
les competències previstes. L'alumnat ha de planificar el temps necessari
per assolir de forma autònoma la matèria de cara a les proves a realitzar.

75

Estudi i treball
autònom individual

Preparació i/o ampliació
d'unitats didàctiques

L'alumnat prepararà i/o ampliarà algunes de les unitats didàctiques que
configuren el temari, les quals, si s'escau, podrà exposar a l'aula en alguna
de les sessions pràctiques. La finalitat és que l'alumne coneixi els manuals
clàssics de l'assignatura, consulti material complementari i aprengui a
preparar i completar la informació proporcionada pel professor a l'aula.

15

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El procediment d'avaluació d'aquesta assignatura és producte del mètode de treball presencial i no presencial
exposat anteriorment.

1. Prova oral (2 punts)

2. Examen parcial 1 (4 punts) Atenció: és requisit imprescindible obtenir una nota igual o superior a 2,
del contrari s'haurà de recuperar durant el període d'avaluació extraordinària.

3. Examen parcial 2 (4 punts; període d'avaluació complementària) Atenció: és requisit imprescindible
obtenir una nota igual o superior a 2, del contrari s'haurà de recuperar durant el període d'avaluació
extraordinària.

Es tendrà en compte la participació a les classes pràctiques, el grau d'implicació i l'interès.

Prova oral

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Seguiment de l'aprenentatge i demostració dels coneixements i competències adquirits.
Criteris d'avaluació Es valorarà l'adequació de la resposta a la pregunta formulada, el discurs ben estructurat i la fluïdesa

Percentatge de la qualificació final: 20%
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Examen parcial 1

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Es realitzaran diverses preguntes, algunes sobre lectures, prèviament indicades pel professor/a, i d'altres sobre

els continguts temàtics. Els alumnes hauran de demostrar haver assolit les competències requerides.
Criteris d'avaluació Adequació a la pregunta formulada, ordre i claredat expositiva, capacitat de relació i de síntesi, utilització del

vocabulari específic. En els casos de les preguntes sobre textos es valorarà la capacitat d'extreure les idees
principals.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Examen parcial 2

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Es realitzarà un examen sobre els continguts de l'assignatura. Se seguirà el procés d'aprenentatge de l'alumnat

pel que fa a saber analitzar les obres objecte d'estudi i relacionar-les amb el seu context historicoartístic,
social i cultural.

Criteris d'avaluació Es valorarà l'exposició estructurada, organitzada i clara de les respostes; la capacitat per fer anàlisis integrals
d'obres d'art i l'ús amb propietat del vocabulari científic i específic.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- BEARD, M; HENDERSON, J., Classical Art. From Greece to Rome, Oxford University Press, 2001.
- BIANCHI BANDINELLI, R. (dir.), L'Arte dell'antichità classica, UTET, Torino, 1976.
- CAMPBELL, G. (ed.), The Grove Encyclopedia of Classical art and architecture, Oxford University Press,
2007.
- MARTÍNEZ, C; LÓPEZ, J.; NIETO, C., Historia del arte clásico en la antigüedad, Madrid, Ed. universitaria
Ramón Areces, 2010.
- VV.AA., Enciclopedia dell'Arte Antica: classica e orientale, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1958ss

Bibliografia complementària

BIBLIOGRAFIA GENERAL
a. Obres de referència
- AGHION, I.; BARBILLON, C.; LISSARRAGUE, G., Guía iconográfica de héroes y dioses de la
antigüedad, Madrid, Alianza, 1996.
- FATÁS, G.; BORRÁS, G., Diccionario de términos de arte y arqueología, Alianza, Madrid, 1999 (1988).
- FERNANDEZ URIEL. P.; VAZQUEZ HOYS, A.M.,  Diccionario del mundo antiguo. Próximo Oriente,
Egipto, Grecia y Roma, Madrid, Alianza, 1994.
- GRIMAL, P., Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1984.
- PEVSNER, N.; FLEMING, J.; HONOUR, H., Diccionario de arquitectura, Madrid, Alianza, 1980.
- SALVÀ, J., Diccionari de les arts: arquitectura, escultura, pintura, Edicions UIB, Palma, 2002.
Vocabulari d'història de l'art : català, castellà, francès, anglès, Xarxa d'Universitats Institut Joan Lluís Vives,
Palma, 2006.
b. Obres generals:
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-BARCHIESI, A.; SCHEIDEL, W., The Oxford Handbook of Roman Studies, Oxford University Press, 2010
- MULLER, W.; VOGEL, G., Atlas de Arquitectura, 2 vol., Madrid, Alianza, 1984.
- LANE FOX, R., El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma, Barcelona, Crítica, 2007
C. L'ART DE L'EGEU I DE GRÈCIA
- BALIL, A., Pintura helenística y romana, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1976.
- BARRAL i ALTET, X., La Antigüdad clásica. Grecia, Roma y el mundo mediterráneo, vol. II, col. «Historia
Universal del Arte». Barcelona, Planeta, 1986.
- BLANCO FREIJEIRO, A., El arte griego, Madrid, Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, 1975
(4a.).
- BOARDMAN, J., El arte griego, Barcelona, Destino, 1991.
- BRUYNE, E., Historia de la estética. La antigüedad griega y romana, 2 vol., Madrid, BAC, 1963.
- CARPENTER, T. H., Art and Myth in ancien Greece, Londres, Thames and Hudson, 1991.
- CHARBONNEAUX, J.; MARTIN, R.; VILLARD. F.,  Grecia arcaica, col. «Universo de las Formas»,
Madrid, Aguilar, 1969.
- CHARBONNEAUX, J.; MARTIN, R.; VILLARD, F., Grecia clásica, col. "Universo de las Formas»,
Madrid, Aguilar. 1970.
- CHARBONNEAUX, J.; MARTIN, R.; VILLARD. F., Grecia helenística, col.«Universo de las Formas»,
Madrid, Aguilar. 1971.
- DEMARGNE, P., El nacimiento del arte griego, col. «Universo de las Formas», Madrid, Aguilar, 1974.
- LLOYD, S.; MOLLER, H. W.; MARTIN, R., Arquitectura mediterránea prerromana, col. «Historia
Universal de la Arquitectura», Madrid, Aguilar. 1973.
- MARTIENSSEN, R. D., La idea del espacio en la arquitectura griega, Buenos Aires, Nueva Visión, 1979
(1956).
- OSBORNE, R., Archaic and Classical Greek Art, Oxford University Press, 1998.
- POLLIT, J. J., El arte helenístico, Madrid, Nerea, 1989.
- POLLIT, J. J., Arte y experiencia en la Grecia clásica, Madrid, Xarait, 1984.
- PREZIOSI, D.; HITCHCOCK, L. A., Aegean Art and Architecture, Oxford University Press, 1999
- RICHTER, G. M. A., El arte griego, Barcelona, Destino, 1980 (2a.).
- ROBERTSON, D. S., Arquitectura griega y romana, Madrid, Cátedra, 1983 (1940).
- ROBERTSON, M., El arte griego. Introducción a su historia, Madrid, Alianza, 1985.
- ROBERTSON, M., La peinture greque, Ginebra, Skira, 1978 (1959).
- WOODFORD, S., Grecia y Roma. Introducción a la Historia del Arte, Universidad de Cambridge,
Barcelona, Gustavo Gili-Círculo de Lectores, 1987 ( 1985).
d. L'ART DE ROMA
- ALBENTIIS, E., La casa dei romani, Milán, Longanesi, 1990.
- ANDREAE, B., Arte romano, Barcelona, Gustavo Gili, 1974.
- BEARD, M; HENDERSON, J., Classical Art. From Greece to Rome, Oxford University Press, 2001.
- BIANCHl BANDINELLI, R.; GIULIANO, A.,  Los etruscos y la ltalia anterior a Roma, col. 'Universo de
las Formas', Madrid, Aguilar, 1974.
- BIANCHI BANDINELLI, R., Del Helenismo a la Edad Media, Madrid, Akal, 198l.
- BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, centro de poder, col. «Universo de las
Formas», Madrid, Aguilar, 1970.
- BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, fin del arte antiguo, col. «Universo de las Formas», Madrid, Aguilar.
1971.
- BIANCHI BANDINELLI. R., Introducción a la arqueología clásica como historia del arte antiguo, Madrid,
Akal, 1982 ( 1976).
- BUZZI, G.; GIULIANO, A., Etruscos. Esplendor de una civilización, Madrid, Anaya, 1992.
- GARCÍA Y BELLIDO, A., Arte romano, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1972.
- GRIMAL, P., Las ciudades romanas, Barcelona, Vergara, 1956.
- GROS, P.; TORELLI, M., Storia dell'urbanistica. Il mondo romano, Roma/Bari, Laterza, 1988.
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- HENIG, M. (dir.), El arte romano. Una revisión de las artes visuales del mundo romano, Barcelona, Destino,
1985.
- KLEINER, D., Roman sculpture, Yale University Press, New Haven, 1992
- LING, R., Roman painting, University Press, Cambridge, 1991.
- OLAGUER~FELIU Y ALONSO, F., La pintura y el mosaico romanos, Col. «Historia Visual del Arte»,
Barcelona, Vicens~Vives, 1989.
- OLIVER-BONJOCH, J., Arquitectura i societat a la Roma imperial, Barcelona, publicacions UPC, 2004.
- PICARD, Ch., Arte romano, Barcelona, Seix Barral, 1965.
- ROBERTSON, D. S.,  Arquitectura griega y romana, Madrid, Cátedra, 1983 ( 1940).
- WARD-PERKINS, J. B., Arquitectura romana, col. «Historia Universal de la
Arquitectura», Madrid, Aguilar, 1976.
- WHEELER, M., El arte y la arquitectura de Roma, Barcelona, Destino. 1995 (1979).

Altres recursos

Aquesta assigantura disposa d'una aula virtual, a Campus Extens. En aquesta plataforma educativa es posa a
l'abast dels estudiants materials o recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per exemple: articles,
enllaços a documents, presentacions de l'assignatura, vídeos, altres materials multimèdia), i tota la informació
necessària per al desenvolupament i organització de les pràctiques.


