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Bloc 2. L’art prehistòric. En aquest bloc s’estudia l’art prehistòric, tant l’art rupestre
europeu com les construccions megalítiques. Atès que les Balears són un centre megalític
de primera magnitud, es fa una referència especial a la cultura talaiòtica de les nostres illes.

Bloc 3. Les grans cultures de l’antiguitat. Les primeres civilitzacions
històriques: Egipte, Mesopotàmia i Pèrsia. Comprèn l’estudi de les manifestacions
artístiques de les primeres civilitzacions i la importància de la religió i del culte als morts en
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algunes d’aquestes cultures. Esquematització, hieratisme, idealisme, naturalisme, etc., són
conceptes que s’analitzen en aquest bloc.

Bloc 4. L’origen d’Europa. L’antiguitat clàssica: Grècia Comprèn l’estudi de l’art
grec arcaic, clàssic i hel·lenístic, amb especial referència al Partenó i a l’obra escultòrica de
Fídies; les construccions religioses i civils; la ceràmica, i el teatre grec com a realitat
arquitectònica i com a gènere literari.

Bloc 5. L’Imperi occidental. L’antiguitat clàssica: Roma S’hi estudien l’art etrusc
i la influència hel·lènica com els orígens de l’art romà; l’arquitectura civil romana i les
tècniques constructives que la caracteritzen, amb el predomini de les solucions constructives
amb voltes per sobre de les construccions amb llinda, i l’urbanisme i les obres públiques. A
més, es fa una incursió als diferents estils de la pintura al fresc romana.

Bloc 6 i 10. L’art visigòtic i hispanomusulmà. El món medieval oriental:
Bizanci. L’art islàmic i l’art mudèjar. Comprèn l’estudi de la ruralització
socioeconòmica que es produeix amb la irrupció dels pobles germànics a Espanya i la seva
influència en la nova arquitectura visigòtica. A més, tracta de l’art hispanomusulmà i de les
seves més brillants realitzacions: la mesquita de Còrdova i l’Alhambra de Granada.

Bloc 8. El romànic, art europeu. El món medieval occidental. Inclou l’estudi
dels nous ordes monàstics i la influència que exerceixen en l’arquitectura europea;
l’esquematització de la representació figurativa, tant en escultura com en pintura, i la
iconografia cristiana a les arts plàstiques romàniques. Finalment, s’hi estudia la penetració
del romànic a Espanya a través de la ruta de peregrinació compostel·lana.

Bloc 9. El gòtic En aquest bloc s’hi estudia el renaixement urbà a Europa i els canvis
artístics que comporta aquest fenomen. A més, es fa especial èmfasi en el procés
constructor dels grans edificis gòtics: les catedrals. També s’hi estudia la recuperació del
naturalisme en les representacions pictòriques i escultòriques.

Bloc 12. El Renaixement S’hi estudien les diferents etapes del Renaixement italià:
Trecento, Quattrocento i Cinquecento; l’arquitectura: Brunelleschi i Bramante; l’idealisme i el
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naturalisme pictòric italià: de Giotto a Rafael; la pintura veneciana, i la importància de
Donatello en l’escultura del Quattrocento.

Inclou l’estudi del mecenatge dels Mèdici i de Juli II, així com de la figura de Miquel Àngel
Buonarroti, l’artista total: arquitecte (Sant Pere de Roma), pintor (frescs de la Capella Sixtina)
i escultor (del naturalisme al dramatisme: el David, la Pietat i el Moisès).

Bloc 13. El barroc En aquest extens bloc s’analitza la influència del Concili de Trento en
les noves formes arquitectòniques —els nous temples religiosos— i plàstiques —el
tenebrisme de Caravaggio, el realisme, el lletgisme, etc.— del nou estil barroc. Així mateix,
s’hi estudien les diferents escoles pictòriques europees, especialment la flamenca
(Rembrandt i Rubens) i l’holandesa (Vermeer). Un capítol essencial és l’estudi de la pintura
barroca espanyola (Ribera, Murillo i Velázquez).

TREBALLS DE RECUPERACIÓ. Apartat Treballs escrits 30%

TASCA 1: TOTS ELS MAPES CONCEPTUALS (8 Mapes) -

Tal i com hem anat treballant i fent durant el curs a cada un dels Blocs, has de tenir fet A MA

ALÇADA cada un dels MAPA CONCEPTUAL de cada un dels moviments artistics: això és,

la PREHISTÒRIA, les PRIMERES CIVILITZACIONS, GRÈCIA, ROMA, el PREROMÀNIC,

el ROMÀNIC, el GÒTIC i el BARROC.

A Internet trobaràs múltiples eines per dissenyar

esquemes i mapes conceptuals però pensa que els

has de fer a MÀ ALÇADA. Es una eina essencial per

aprendre a estudiar,sintetitzar la informació i tenir clars

els conceptes i idees principals.

TASCA 2: COMPARAR DUES OBRES. A partir de dues imatges (pintura, escultura,

arquitectura, gravat, ceràmica…), s’ha d’extreure les connexions caracteristiques del
moviment. Pintura al fresc de l’absis de Sant Climent de Taüll, 1123. Romànic.

Verge Blanca (catedral de Toledo), segona meitat del S.XV. Gòtic.
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TASCA 3: Definicions curtes
Defineix de manera curta i directa els Moviments artistics, 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.

TREBALLS DE RECUPERACIÓ. Apartat EXAMEN 70%

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’exàmen diferents (A i B) per triar.

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

A partir d’una imatge (pintura, escultura, arquitectura, fresc…), s’ha d’extreure les caracteristiques del

moviment. Analitza les caracteristiques la temàtiques i formals de l’obra (color, pinzellada i composició

que fan que fan que la poguem adscriure al moviment), i relaciona-les amb el moviment artistic al qual

pertany.

❏ B.- ESTRUCTURA D’EXAMEN: comparar dues imatges
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https://docs.google.com/document/d/1JnUVt052czOjviZobmU6UxGEJ8YQCBCATsM9kdNgSv4/edit


A partir de dues obres i del seu anàlisi previ heu d’interpretar i aportar la informació bàsica i necessària

per tal d’explicar la conexio que hi ha entre elles (aportacions a altres moviments artístics…) i

l’explicació del propi moviment.

❏ C.- DEFINICIONS CURTES: Has de triar 8 definicions sobre el llistat de 10 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,

politic, social, etc... que vàren 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 artistic.

Què s’avaluarà:

● Classificar obres i autors.

● Emprar adeqüadament la terminologia.

● Identificar raonadament estils artístics.

● Comentar imatges.

● Comparar i relacionar obres, autors i estils.

● Identificar i definir conceptes.

Informació addicional de la matèria

● Obres d'examen- Anàlisi d’obra

● Comparacions d’obres d’art.

● Preguntes d'examen- Definicions curtes
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https://docs.google.com/document/d/1Za_8-CFWtoXsdXDp20lSL9aw9AHafCr9KfEEXnURgZk/edit
https://docs.google.com/document/d/1pphcFgkw82XpoqnIYp6rAH6k-LI7iSCqpYbnadgDzx0/edit
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