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Informació general de l'assignatura

Denominació LLENGUATGES I PRODUCCIÓ ARTÍSTICS

Codi 100133

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història de l'Art i Gestió del
Patrimoni Artístic

1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació ALONSO MADRID, CHRISTIAN

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 24,5 (16,33 %) 
Hores no presencials: 125,5 (83,66 %) 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà 75% 
Català 25% 

Distribució de crèdits 1 crèdit = 25 hores de treball de l'estudiant. 
6 crèdits = 150 h 
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALONSO MADRID, CHRISTIAN christian.alonso@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

PROFESSORS

Jésica Martí Egea

jesica.marti@udl.cat

Sandro Machetti Sánchez

sandro.machetti@udl.cat

HORARI DE TUTORIA / LLOC

Professor Sandro Machetti. De l’1-10-2020 al 06-11-2020. Dimecres de 9:30-10:30h (per videoconferència)

Professora Jésica Martí:  Del 09-11-2020 al 15-01-2021. Dimecres de 16:00-17:00h (per videoconferència).

DESCRIPCIÓ

Aproximació als objectes artístics com a productes determinats per unes regles vinculades al propi concepte d’art.
Aproximació crítica a aquest concepte en els diferents contextos històrics. Coneixements generals sobre les
formes artístiques, els seus diferents modes de representació i els seus contextos de producció.

Sobre els EXERCICIS i TREBALLS:

Es considerarà automàticament NO APTE, sense necessitat de valorar els seus continguts, qualsevol treball que
tingui alguna d’aquestes deficiències:

            1. Treballs/exercicis sense el corresponent aparell crític, si s’escau, amb criteris homologats (notes a peu
de pàgina, preferiblement, o al final del text, sistema de cita ISO 690 o bé APA).

            2. Treballs/exercicis amb greus i persistents problemes ortogràfics, sintàctics, gramaticals i/o semàntics.

            3. Treballs/exercicis realitzats per còpia sistemàtica de materials bibliogràfics o en xarxa. Plagis.

            4. Treballs/exercicis realitzats amb el suport exclusiu de materials no recomanats pel professor. Treballs o
exercicis en que no s’utilitzin els materials recomanats explícitament pel professor en una correcció prèvia o en
tutoria.

            5. Treballs/exercicis, en suma, que no assoleixin un nivell mínim de professionalitat.

Sobre les TUTORIES

            1. Les  tutories presencials o remotes es realitzaran en les hores, dates i llocs establerts en aquesta guia
docent.

            2. La tutoria és una eina fonamental per tal de solucionar aspectes de contingut del temari i per tal
d’orientar la realització dels exercicis i treballs.

            3. Les tutories es podran realitzar individualment o en grup petit.
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            4. Per tal de solucionar dubtes sobre materials concrets (films, llibres, imatges, textos...), és convenient
portar a la tutoria el material objecte de consulta.

            5. En el cas de treballs/exercicis/textos que requereixin l’ús de bibliografia, aquesta haurà de ser la
recomanada pel professor. En cas d’utilitzar, a més a més, altres materials no recomanats, és molt convenient
assegurar-se de la seva idoneïtat amb el professor en tutoria.

            6. No s’admetran treballs/exercicis/textos sencers per a ser tutorats o corregits en la seva integritat abans
de la seva presentació formal. La tutoria està plantejada per a que l’alumne exposi problemes concrets sobre la
seva feina o dubtes generals sobre procediments i tècniques metodològiques, amb la sana intenció de generar un
debat intel·lectual amb el professor. No es tracta mai, doncs, d’una presentació prèvia, sinó d’un procés continu de
solució de problemes i construcció i millora del treball.

            7. Les tutories o consultes realitzades per escrit (correu electrònic) han de ser pertinents i han d’exhibir
polidesa formal en l’expressió i en l’escriptura. En tal cas, es respondran pel mateix procediment, per ordre
d’arribada i en un termini no superior a quinze dies des de la seva rebuda. Les tutories o consultes realitzades
per escrit que no tinguin uns mínims de polidesa formal en l’expressió i l’escriptura no seran contestades.

            8. Durant els períodes en que no hi ha classes presencials s’atendran tutories només per correu electrònic.
En cap cas s’atendran tutories durant les vacances d’agost.

Sobre la BIBLIOGRAFIA

Els professors orientaran la selecció bibliogràfica més adient per tal de realitzar treballs pràctics o per a l’ampliació
del temari (a classe o individualment en horari de tutories)

Fons bibliogràfics consultables:

- Biblioteca de Lletres de la UdL.

- Biblioteca Pública. Maternitat.

- Biblioteques de les diferents universitats catalanes

- Catàlegs UdL i altres universitats catalanes o espanyoles. Consulteu CCUC i REBIUN i la resta de recursos
oferts per la Biblioteca de Lletres en xarxa, com ara: https://biblioguies.udl.cat/

Sobre els alumnes ERASMUS o d’altres PROGRAMES DE MOBILITAT internacionals o estatals.

Es recomana tenir un bon nivell de castellà pel que fa al seguiment de les classes teòriques.

No s’aplicarà a aquests alumnes cap criteri específic d’avaluació. En conseqüència, hauran de realitzar els
mateixos exercicis, pràctiques i proves que els alumnes locals.

Els alumnes de qualsevol programa de mobilitat poden respondre els exercicis i proves escrites en anglès, francès
o italià, a més d'en qualsevol dels dos idiomes oficials de la UdL (català i castellà).

Objectius acadèmics de l'assignatura

O1 Comprendre la creativitat i el fet artístic en relació amb el seu context de producció.

O2 Comprendre i interpretar les condicions formals de les obres d’art i les característiques generals de la seva
producció.

O3 Analitzar els elements significatius de l’obra d’art i situar-la en el seu context.

Competències

CB3 Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

2020-21



CG2 Desenvolupar destreses instrumentals aplicades a la Història de l'Art

CG4 Reconèixer de forma crítica les coordenades espai - temporals (diacronia i sincronia) i els límits i
interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l'Art

CE6 Adquirir un coneixement sistemàtic i integrat de fet artístic: diferents llenguatges, procediments i tècniques de
la producció artística al llarg de la història, així com la teoria i pensament estètic

CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Introducció: Les formes artístiques i el seu context de producció. (S.Machetti / 4 sessions incloent-hi
presentació de l’assignatura)

2. Arts de l’espectacle i art efímer. (S.Machetti / 3 sessions)

3. Arts tecnològiques i audiovisuals. (S.Machetti / 3 sessions)

4. Arquitectura. (J.Martí / 3 sessions)

5. Escultura. (J.Martí / 3 sessions)

6. Arts de l’objecte. (J.Martí / 2 sessions)

7. Pintura. (J.Martí / 3 sessions)

8. Arts gràfiques (J.Martí / 2 sessions)

9. Música. (J.Martí / 1 sessió)

(El nombre de sessions és orientatiu)

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat Descripció O G HP HNPs HNPa

Classe teòrica (C) Teoria
O1
O2
O3

GG 14t 14t --

Pràctiques (P)
Pràctiques d'aula: Visionat, anàlisi i comentari
d’exemples i dubtes sobre treballs pràctics

O1
O2
O3

GG 5,5p 5,5p --

Treballs (T)

Treballs pràctics de curs
(T1) Ressenya
(T2) Convergències i divergències entre
llenguatges i recursos artístics

O1
O2
O3

Ind -- -- 64p

Tutories (Tut) Tutories individuals o de grup petit
O1
O2
O3

Ind
GP

2t 1t --

Examen (EX) Exàmen (relatiu a C i P)
O1
O2
O3

GG -- 2t 42t
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TOTAL

150 hores (6 ECTS)
Distribució:
HP i HNPs / HNPa ≈ 40 / 60 %
 t / p = 50 / 50 %

  21,5 22,5 106

O: Objectius. G: Grups. HP: Hores presencials. HNPs: Hores no presencials síncrones. HNPa: Hores no
presencials de treball autònom de l’alumne/a. GG: Grup gran. Ind: Individual. GP: Grup petit. t: hores teòriques. p:
hores pràctiques

Pla de desenvolupament de l'assignatura

(C) i (P):

Classes teòriques i pràctiques d'aula. Dilluns i dimarts de l’05-10-2020 al 15-01-2020 d’11.30 a 13.00 (Dilluns aula
1.03 / Dimarts, videoconferència).

 (T):

Treballs pràctics.

(T1) Ressenya: data de lliurament, divendres 06-11-2020 23:55h (Via Activitats Campus Virtual).

(T2) Treball: Convergències i divergències entre llenguatges i recursos artístics. Data de lliurament, dimarts 22-12-
2020 23:55h (Via activitats Campus Virtual).

(EX):

Examen final relatiu C i PA:

22-01-2021 (16.00h.). Aula 0.10.2

Recuperació:

11-02-2021 (12.00h.). Aula 3.17.1

Important: Tot depenent de l’evolució sanitària, l’examen final i la recuperació se realitzaran de forma presencial
(aules indicades) o remota (via campus virtual). S’informarà en el moment oportú d’aquestes qüestions.

(C) i (PA) per videoconferència. Protecció de dades

Les classes per videoconferència seran enregistrades.

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura Llenguatges i producció
artístics.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de les teves imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de
contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les teves imatge i veu enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura.

- Les teves imatge i veu enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents
administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- La teva veu i imatge és imprescindible per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret i
un deure del professorat de les Universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de
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la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el teu
consentiment per enregistrar les teves veu i imatge amb aquesta exclusiva finalitat, d'impartir docència en aquesta
assignatura.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Pots accedir a les teves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-te al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant escrit tramès a
l'adreça dpd@udl.cat. També pots presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

-- Et recordem que els enregistraments i la resta de continguts del CV estan protegits pels drets de propietat
intel·lectual i industrial de la Universitat de Lleida, d'acord amb la clàusula inclosa en l' "Avís legal", visible en tots
els llocs web propietat de la UdL

Sistema d'avaluació

Mecanismes d’avaluació Activitat O %

Examen (EX) Test relatiu a C i P O1, O2, O3 50 %

Treballs (T1) Treball Pràctic 1: Ressenya O1, O2, O3 21 %

Treballs (T2)
Treball Pràctic 2: Convergències i
divergències entre llenguatges i
recursos artístics

O1, O2, O3 29 %

TOTAL   100 %

O: objectius. %: percentatge de la nota final.

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complet tenen dret a demanar avaluació
alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per a més informació, envieu un correu
electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres. Pel que fa a aquesta
assignatura, l’alumne que s’aculli a aquesta avaluació alternativa haurà de realitzar, sense distincions, els treballs
(T1 i T2) i l’examen (EX).

QUALIFICACIONS

Valor de les parts

Les parts es puntuaran sobre els percentatges indicats a dalt (100 punts
globals). Es a dir:
EXAMEN = 50 punts
TREBALL T1 = 21 punts
TREBALL T2 = 29 punts
Això és així perquè el Campus Virtual només deixa qualificar amb un
decimal. En conseqüència, si es calculessin valors sobre 10 punts totals,
es perdria part de la qualificació obtinguda (per exemple: un 2,45 sobre 5,
quedaria en 2,4)
Un cop obtingut el valor sobre un total de 100 punts, cada nota es divideix
entre 10. Aquesta es la qualificació de cadascuna de les parts que se
sumarà a la nota final.

Càlcul nota final sobre 10
punts

EXAMEN + TREBALL T1 + TREBALL T2
No es necessari “aprovar” cadascuna de les parts per fer la suma de la
nota final. La qualificació global sobre 10 indicarà si s’ha superat o no
l’assignatura, segons els criteris que s’expliquen a continuació

Supòsits que
impliquen obtenir un
NO PRESENTAT
en l’assignatura

- Quan hi hagin parts no presentades i s’assoleixi una puntuació
equivalent al 50% de la puntuació possible de les parts presentades.
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Supòsits que
impliquen obtenir un
SUSPENS
en l’assignatura

- Amb totes les parts presentades, no assolir 4,5 punts sobre 10  en el
càlcul de la nota final.
- Quan hi hagin parts no presentades i NO s’assoleixi una puntuació
equivalent al 50% de la puntuació possible de les parts presentades.

Supòsit que implica aprovar
l’assignatura

- Amb totes les parts presentades, obtenir una puntuació igual o superior a
4,5 punts.

Recuperacions

- En aplicació de la normativa d'avaluació, la recuperació només afecta a
l'examen, en ser una prova teòrica igual o superior al 30 % de la nota final.
- La recuperació de l’examen la poden realitzar tots els alumnes que ho
desitgin. En la nota final només es prendrà en consideració la qualificació
més alta obtinguda (ja sigui en la convocatòria ordinària o en la
recuperació)
- MOLT IMPORTANT: Els treballs pràctics T1 i T2, en tant que avaluació
pràctica que es desenvolupa progressivament en el temps i que no
superen el 30 % de la nota, no són recuperables. Només en casos molt
excepcionals (a criteri dels professors) es permetrà fer correccions o
esmenes a les presentacions dels treballs pràctics (determinats problemes
formals esmenables o altres circumstàncies especials).

Arrodoniments
Els professors es reservan el dret d’aplicar arrodoniments a l’alça en
alguns casos, atenent a criteris que tenen en compte actitud, assistència i
resultats generals.

Barem de qualificacions
finals

0 a 4,4 Suspens

4,5 a 6,4
Aprovat (Entre 4,5 i 4,9 figurarà un 5 a l’acta
oficial)

6,5 a 8,4
Notable (Entre 6,5 i 6,9 figurarà un 7 a l’acta
oficial)

8,5 a 10
Excel·lent (Entre 8,5 i 8,9 figurarà un 9 a
l’acta oficial. Opció a Matrícula d’Honor a
partir del 9)

Bibliografia i recursos d'informació

Tota la bibliografia de suport a l’assignatura és de recomanada consulta, tot i que es tracta d’una guia orientativa
que permet encetar múltiples vies d’aproximació a la matèria que és prou diversificada.

Tots  els  llibres  relacionats  es  poden  trobar  a  la  Biblioteca  de  la  UdL  o  bé  a través  del préstec
interuniversitari PUC i  SOD.

Barbieri, D. (1993) Los lenguajes del cómic, Barcelona, Paidós.

Bell, J. (2008), El espejo del mundo, Barcelona, Paidós.

Belting, H. (2007), Antropología de la imagen, Buenos Aires, Katz.

Bordwell, D., Thompson, K. (1995), El arte cinematográfico. Una introducción, Paidós, Barcelona.

Borrás Gualis, G. et al. (1988), Introducción General al Arte, Madrid, Istmo.

Burke, P. (2001), Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica.

Darley, A. (2003), Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación, Paidós,
Barcelona.

Dorfles, G. (1973), El diseño industrial y su estética, Barcelona, Labor.

Dormer, P. (1993), El diseño desde 1945, Barcelona, Destino.
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Eco, U. (1985), La definición del arte. Lo que hoy llamamos arte ¿ha sido y será siempre arte?, Barcelona,
Martínez Roca.

Faerna García-Bermejo, J.M., Gómez Cedillo, A. (2000), Conceptos fundamentales de Arte, Madrid, Alianza.

Fernández Arenas, J. (coord.) (1988), Arte efímero y espacio estético, Barcelona, Anthropos.

Fernández Arenas,J. (1982) Teoría y Metodología de la Historia del Arte, Barcelona, Anthropos.

Ferro, M. (1995), Historia contemporánea y cine, Ariel, Barcelona.

Freixa, M., Carbonell, E., Furió, V., Vélez, P., Vila, F., Yarza, J. (1991), Introducción a la Historia del Arte.
Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos, Barcelona, Barcanova. Temas Universitarios.

Furió, V. (1995), Sociologia de l'Art, Publicacions Universitat de Barcelona, Barcanova, Barcelona,

Furió, V., (1991), Ideas y formas en la representación pictórica, Barcelona, Anthropos.

Giannetti, C. (ed.) (1997), Arte en la era electrónica. Perspectivas de una nueva estética, L'Angelot, Goethe
Institut, Barcelona.

Gombrich, E.H. (1979), Historia del arte, Madrid, Alianza.

Haskell, F. (1994), La historia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado, Madrid, Alianza.

Lévy, P. (1999), ¿Qué es lo virtual?, Paidós, Barcelona.

Moralejo, S. (2004), Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación, Madrid, Akal.

Moreno, I. (2002), Musas y nuevas tecnologías. El relato hipermedia, Paidós, Barcelona.

Panofsky, E. (2000), Sobre el estilo. Tres ensayo inéditos, Paidós, Barcelona.

Pavis, P. (2000), El análisis de espectáculos (Teatro, mimo, danza, cine), Paidós, Barcelona.

Plazaola, J. (2003), Modelos y teorías de la Historia del Arte, San Sebastián, Universidad de Deusto.

Porter, M., González, P., Casanovas, A. (1994), Las claves del cine y otros medios audiovisuales, Barcelona,
Planeta.

Ramírez, J. A. (1996), Cómo escribir sobre arte y arquitectura, Barcelona, Del Serbal.

Rodríguez Mattalia, L. (2009), Arte videográfico: Inicio, polémicas y parámetros básicos de análisis, Universidad
Politécnica de Valencia, Valencia.

Rueda i Roigé, F.J. (coord.), (1999), Introducció a la Història de l'Art, Barcelona, Pòrtic.

Salvat, R. (1988), El teatro como texto, como espectáculo, Barcelona, Montesinos.

Satué, E. (1993), El diseño gráfico (desde los orígenes hasta nuestros días), Madrid. Alianza.

Saxl, F. (1989), La vida de las imágenes, Madrid, Alianza.

Scharf, A. (1994),  Arte y fotografía, Madrid, Alianza.

Stelzer, O. (1981), Arte y fotografía (contactos, influencias y efectos), Barcelona, Gustavo Gili.

Summerson, J. (1978), El lenguaje clásico de la arquitectura. De L.B. Alberti a Le Corbusier, Barcelona, Gustavo
Gili.

Wittkower, R. (1980), La escultura: procesos y principios, Madrid, Alianza.

Zevi, B. (1976), Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura, Barcelona,
Poseidón.
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