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Index

Bloc 1. El Romanticisme

S’hi estudia el triomf dels sentiments sobre el racionalisme del XVIII i el naixement
d’aquest nou estil; la pintura europea, especialment Friedrich, Géricault, Delacroix
i Turner, i la singularitat de Goya  . 

Bloc 2. El Romanticisme tarda?. 1850-1900

Importància  de  les  exposicions  universals  (torre  Eiffel);  l’escultura  de  Rodin;  la
pintura prerafaelita (D. G. Rossetti i J. E. Millais). Així mateix, s’analitza el moviment
Arts and Crafts (William Morris), així com la irrupció de la fotografia (Talbot, Nadar,
Daguerre) i el naixement del cinema (Lumière, Méliès, Griffith).

Bloc 3. Les avantguardes

En aquest extens bloc s’analitzen, entre altres continguts, la teoria dels colors i la
influència que exerceix en  els pintors impressionistes   (Cézanne, Monet, Manet,
Pissarro, Sisley, etc.); el fauvisme (Matisse); el postimpressionisme de Van Gogh;
el cubisme (Gris, Braque i Picasso), i el cartell publicitari (Toulouse-Lautrec). Així
mateix, s’hi estudien noves formes d’expressió artística, com l’estampa japonesa.

Bloc 4. El modernisme - art nouveau

Comprèn l’estudi de l’arquitectura europea de l’  art nouveau  ; el modernisme de
Victor Horta; el modernisme català de Gaudí i Domènech i Montaner.

Bloc 5. El surrealisme i altres avantguardes

   Aquest bloc inclou l’estudi d’algunes de les
avantguardes no incloses en el bloc 3: el surrealisme (Dalí i Miró/Frida kahlo) i el

dadaisme: Marcel Duchamp; el surrealisme al cinema, especialment les primeres
obres de Luis Buñuel (Un chien andalou); el cinema expressionista alemany (El

gabinet del doctor Caligari  , de Wiene).
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https://docs.google.com/presentation/d/10M8B0ScqadkD7Y2oNTue8lR3huCnUI_8hsLQ0wS-_Ws/edit#slide=id.g4380ff9e20_0_13
https://docs.google.com/presentation/d/10M8B0ScqadkD7Y2oNTue8lR3huCnUI_8hsLQ0wS-_Ws/edit#slide=id.g4380ff9e20_0_13
http://blog.educastur.es/cineseptiembre/files/2008/02/el-gabinete-del-doctor-caligari.pdf
http://blog.educastur.es/cineseptiembre/files/2008/02/el-gabinete-del-doctor-caligari.pdf
http://blog.educastur.es/cineseptiembre/files/2008/02/el-gabinete-del-doctor-caligari.pdf
https://docs.google.com/document/d/1qNzpOauUZemF0bFjQq0enAECLW5I2mQrh8MJ0I5VSbY/edit
https://docs.google.com/document/d/1qNzpOauUZemF0bFjQq0enAECLW5I2mQrh8MJ0I5VSbY/edit
https://docs.google.com/document/d/1qNzpOauUZemF0bFjQq0enAECLW5I2mQrh8MJ0I5VSbY/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1NwiniSVf4itxt8TleuCwK_EiYujUmh0zP6kZ0tUYXC8/edit#slide=id.g47e996c63d_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/108RWMhDvBiwWQFw_KkiKQQvjgo5ECkMb4TlVfLhksbs/edit
https://docs.google.com/presentation/d/15ZKr0DKJsF6rIWnZ4wmYTFD33mXFOiAgpRNnr8JKiZk/edit#slide=id.g467df78e8e_0_59
https://docs.google.com/document/d/1QZjdsHYUNuzQoNlsN0MSfFSotADfC3cxMh8ZEvihAKA/edit
https://docs.google.com/document/d/1QZjdsHYUNuzQoNlsN0MSfFSotADfC3cxMh8ZEvihAKA/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1ioKLH_4NjZ9Q6djI5HufqOE9Zt3u0o2Uwna_C1UR4yo/edit#slide=id.g465e46ed68_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1w1sODC5sRNK1rNfLeT-VeDO4ECbRsvtt-ZzGdzjDsYc/edit#slide=id.g43c7716609_0_26
https://docs.google.com/presentation/d/1w1sODC5sRNK1rNfLeT-VeDO4ECbRsvtt-ZzGdzjDsYc/edit#slide=id.g43c7716609_0_26


Bloc 7. La Gran Depressió i l’art d’aquesta època

Època  daurada  del còmic   europeu  (Tintín);  el  còmic  nord-americà  (Superman,
Batman);  i  l’obra de Chaplin (Temps moderns).  Fotografia de la gran depressió:
Dorothea Lange

        

Bloc 8. La Segona Guerra Mundial

Entre  altres  continguts,  s’hi  estudia l’art  del  feixisme  i  del  comunisme.  La
fotografia de guerra (Robert Capa) i l’abstracció escultòrica (Henry Moore).

Bloc 9. El funcionalisme i les dècades dels quaranta i els cinquanta

Aquest bloc inclou l’anàlisi de l’arquitectura funcional: Mies van der Rohe, F. Lloyd
Wright, Le Corbusier i la Bauhaus.

Bloc 10. Els anys 1960-1970

Entre altres aspectes, s’hi estudia   la pintura expressionista abstracta (Pollock i
Rothko)  i  l’expressionista  figurativa  (Bacon),  el  Pop  art  (Warhol)  i l’Art
Conceptual (Beyus).

                

Bloc 11. Els anys 1980-1990

Se centra en l’estudi de la postmodernitat arquitectònica: Norman Foster i Zaha
Hadid
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https://docs.google.com/presentation/d/1cdCs0j81NGoRPd3cvzWw-bNl5l5K4UaJTLwotP-C_B0/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1_iQWTE0WHVxphdtzYKQHNMnQDXLaeOAxMq255lHsn1Q/edit
https://www.youtube.com/watch?v=agUOs25-LbE&t=446s
https://docs.google.com/document/d/1h4QDdDFamVXUwcX8mXyC8SddmhXg5H6VDa9oFXmXwZc/edit
https://docs.google.com/presentation/d/15C0aH0fxGmRSEfABoiuEnGS_kCBuRoSOTj01uAb3vG8/edit#slide=id.g4de7242543_0_18
https://docs.google.com/presentation/d/1b2cYG_cLSJNz1MxEbfduKQGZpsEZ_Vkhq8l0C56sKTs/edit#slide=id.g546b156492_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1bLvmoZnQgO26G6LRjC8s9NE_M7Q0KMC_xvNbfEKlK3Y/edit
https://profeanacob.wordpress.com/2017/04/01/la-comedia-acida-el-gran-dictador-charles-chaplin/
https://docs.google.com/presentation/d/1xel6tsmfFvP-3W4Fkvcbe3FhacXOQUWW4grDfz8vvgI/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/0BxpbjMX0WE4zeUUtT0RZeFdrY3M/view


Bloc 12. Els anys 2000-2015

Internet com a mitjà de producció i difusió artística. El Net.art és un nou llenguatge
artístic basat en produccions artístiques realitzades a la xarxa.

TREBALLS DE RECUPERACIÓ. Apartat escrit 30%
Pensa que tots els apunts estan compartits i que per tant, la informació per
poder fer els treballs escrits així com l’examen la tens a la teva disposició.

TASCA 1: 8 MAPES CONCEPTUALS - LES AVANTGUARDES

A partir  de  la  informació/apunts  treballats  durant  el  curs  de  les  Avantguardes

artístiques del S.XX, realitza un  MAPA CONCEPTUAL de cada un dels moviments

artistics: això és, el FAUVISME, el CUBISME, l’EXPRESSIONISME ALEMANY, el

SURREALISME, el DADAÍSME, l’EXPRESSIONISME ABSTRACTE I FIGURATIU I

l’ART CONCEPTUAL.

A  Internet  trobaràs  múltiples  eines  per

dissenyar esquemes i mapes conceptuals

per acompanyar les teves presentacions o

vídeos en línia. En algun moment, hauràs

d’aprendre a fer servir aquestes eines, bé

per  estudiar,  bé  per  fer  presentacions  a

classe.  Algunes  de  les  més  conegudes

són Lucidchart, Canva o MindMeister.

TASCA 2: ARQUITECTURA, ESCULTURA O CARTELL.  

Tria 1 de les 3 opcions i fes un treball escrit explicant l’evolució que experimenta una
de les tres disciplines (Arquitectura - Escultura - Cartell i Còmic), aportant tota la
informació del recorregut que fan aquests artistes i les seves aportacions en l’art
Modern.

A. Evolució  de  l’arquitectura  del  modern  style  (Modernisme),  cap  al
funcionalisme i Organicisme, i el Postmodernisme. Víctor Horta i Gaudi, Mies
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https://docs.google.com/presentation/d/15C0aH0fxGmRSEfABoiuEnGS_kCBuRoSOTj01uAb3vG8/edit
https://www.youtube.com/watch?v=r4BTt5CgrZA&feature=emb_logo
http://encina.pntic.mec.es/~jarv0000/index.htm


Van der Rohe i Frank L. Wright i Zaha Hadid.

 
    

B. Evolució  de  l’escultura  figurativa  (Impressionista),  cap  a  l’escultura
obastracta. Rodin, Pablo Gargallo, Brancusi i Moore.

         

C. Evolució  del  Cartell  Modern  com a  llenguatge  i  el  Còmic.  Jules  Cheret  i
Toulouse-Lautrec, el còmic Europeu el NordAmericà (Supermar i Batman).

     

TASCA 3: DEFINICIONS   CURTES 

Defineix  de  manera  curta  i  directa  els  Moviments  artístics,  conceptes,  estils  i/o

objectes DE TOTES les definicions curtes del llistat. Has de sintetitzar la informació

indicant la cronologia, les característiques principals, el que ho fonamenta i justificar

la resposta.  

5

https://estudis.uib.es/digitalAssets/527/527565_exam_fon_art.pdf


Examen Escrit

El dia i hora acordat segons el calendari d’examens

1.-DURACIÓ: 1’30 hora

2. QUÈ ES PREGUNTARÀ? Constarà de tres parts: 1. definicions curtes (0.5 cada

una)-4 punts), 2. anàlisi d’una obra (3 punts) i 3. comparar dos estils (3 punts).

Hi haurà dos models d'exàmens diferents (A i B) per triar.

❏ A.- ESTRUCTURA D'EXAMEN-Comentari d'una obra.

A partir d’una imatge (pintura, escultura, arquitectura, fotografia, fotograma de

cinema…),  s’ha  d’extreure  les  característiques  del  moviment.  Analitza  les

característiques  la  temàtiques  i  formals  de  l’obra  (color,  pinzellada  i

composició  que  fan  que  fan  que  la  podem  adscriure  al  moviment),   i

relaciona-les amb el moviment artístic al qual pertany. 

❏ B.- ESTRUCTURA D’EXAMEN: comparar dues imatges

A partir d’aquestes dues obres i del seu anàlisi previ heu d’interpretar i aportar

la informació bàsica i necessària per tal d’explicar la connexió que hi ha entre

elles (aportacions a altres moviments artístics…).

❏ C.- DEFINICIONS CURTES: Has de triar 10 definicions sobre el llistat de 15

definicions.

3. ESTRUCTURA DE L’EXAMEN ESCRIT:

❏ INICI. Introducció de la importància de l'obra, autor, …

❏ ANÀLISI FORMAL DE L'OBRA/OBRES. Descripció del què veim; el color, la

pinzellada, la composició, la temàtica…

❏ CONTEXT. Comentari  de  les  influències,  circumstàncies  i  context  social,

econòmic, polític, social, etc... que vàrem influenciar l'artista.

❏ CARACTERÍSTIQUES DEL MOVIMENT O DISCIPLINA ARTÍSTICA (A) o

RELACIONAR LLENGUATGES/MOVIMENTS ARTÍSTICS (B). Mínim de 3 a

5 idees clau que defineixen el moviment o disciplina.

❏ CONCLUSIÓ. Sintetitzat/resumir  l'exposició  oral  amb  la  informació  i

terminologia  més  important  que  ens  aporta  l'obra  respecte  la  disciplina  o

Moviment artístic.
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Què s’avaluarà: 

● Classificar obres i autors. 

● Emprar adequadament la terminologia.

● Identificar raonadament estils artístics.

● Comentar imatges. 

● Comparar i relacionar obres, autors i estils.

● Identificar i definir conceptes. 

La categoria de la qualificació és de:

Apartat escrit 30%

Apartat Examen escrit 70%

És obligatori  l’entrega de treball  escrit  per  poder  accedir  a  l’examen

Escrit.
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