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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTÒRIA DEL CINEMA I D'ALTRES ARTS AUDIOVISUALS

Codi 100149

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

3 OBLIGATÒRIA 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

2 2

Coordinació MACHETTI SANCHEZ, ALEJANDRO

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 (en aula o remotes): 60 (40 %) 
Hores no presencials: 90 (60 %) 

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

MACHETTI SANCHEZ,
ALEJANDRO

sandro.machetti@udl.cat 12
Vegeu, a sota, ?Informaci?
complement?ria de l?assignatura?

Informació complementària de l'assignatura

HORARI DE TUTORIA / LLOC

Del 13-09-2021 al 22-12-2021.

Divendres 13:00-14:00 i 19:00-20:00

Totes les tutories seran de naturalesa híbrida: presencial al despatx 3.58.2 i, simultàniament, per videoconferència
a través del Campus Virtual. Els/les alumnes podran assistir presencialment al despatx o connectar-se a l’eina de
videoconferència en l’horari assenyalat i hauran de seguir les instruccions del professor per tal de gestionar
l’atenció individual o en grups (de forma privada o bé pública, segons desitgi l’alumne/a) mentre duri la sessió.

DESCRIPCIÓ

Análisi històrico-estètica dels fonaments formals i artístics de l’expressió audiovisual. Història del cinema i de les
arts audiovisuals des dels precedents del cinema i fins als nostres dies. Es persegueix que l´alumne identifiqui
críticament les principals tendències de la creació cinematogràfica i audiovisual des dels punts de vista històric,
estilístic, estètic i sociocultural. Aprofundir en la naturalesa textual i intertextual de l’expressió audiovisual (tot
donant continuïtat als continguts de l’assignatura Expressió Audiovisual). Conèixer i comprendre la naturalesa
contextual de l’expressió audiovisual.

CONSIDERACIONS sobre la METODOLOGIA DOCENT

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 realitzats sobre divagacions retòriques, formalistes o cinèfiles.

            6. 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
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d’orientar la realització dels exercicis i treballs.

            3. Les tutories es podran realitzar individualment o en grup petit.

            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

El professor orientarà 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:

A Lleida:

- Biblioteca de Lletres de la UdL.

- Biblioteca Pública. Maternitat.

A la resta de Catalunya:

- Biblioteques de les diferents universitats catalanes amb estudis de cinema.

- Biblioteca de Cinema de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya. Plaça de Salvador Seguí 1-9, 08001
Barcelona. Confirmeu els horaris a https://www.filmoteca.cat/web/ca/informacio-practica

Consulta de catàlegs en xarxa:

- 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/condicionsllibres

- Catàlegs de la Biblioteca de Filmoteca https://filmoteca.cat/web/ca/article/bases-de-dades-especialitzades

Sobre el VISIONAT DE FILMS I ALTRES OBRES AUDIOVISUALS

Per a la bona preparació dels continguts de l’assignatura i l’adquisició de l’hàbit de veure l’audiovisual amb
perspectiva analítica i rigorosa, és absolutament necessari que l’alumnat completi la formació amb el visionat de
films o altres propostes audiovisuals relacionats amb la matèria. El professorat d'història del cinema i dels mitjans
de comunicació hem elaborat un llistat d'obres imprescindibles que l'alumnat hauria de conèixer en acabar els seus
estudis, el podeu consultar a l'apartat "Recursos" de l'assignatura. Altres suggeriments addicionals són:

En cinema, sales d’exposicions o museus:
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- Cinema en cartell. Resseguir les estrenes i reestrenes que tinguin relació amb la/les assignatures cursades
(independentment del semestre i curs en que s’imparteixin).

- Filmoteca de de Catalunya (Barcelona, Lleida...), Cine-ull (Cineclub de la UdL), altres cicles, projeccions,
exposicions, instal·lacions o activitats. El professor us donarà informació en tots aquests sentits a classe, al
taulell d’anuncis del SCINIAA (Seminari de Cinema i Arts Audiovisuals), o a través del seu Facebook i Twitter.

En vídeo, DVD, televisió, xarxa:

- Videoteca de la Biblioteca de Lletres de la UdL.

- Videoteca de la Biblioteca de Cinema de la Filmoteca de Catalunya.

- Videoteques de les biblioteques de les universitats catalanes amb estudis de cinema.

- Videoteca de la Biblioteca Pública. Maternitat.

- Programació de televisió recomanada a classe. Especial atenció a La 2 (pel·lícules i Metròpolis), Canal 33,
plataformes digitals, cable...

- Distribuïdores de venda per catàleg i en xarxa.

- Portals de visionat en línia: MUBI, Filmin, Filmotech, Netflix...

- Descàrregues legals p2p.

Sobre els APARELLS VIDEOGRÀFICS

És recomanable disposar de reproductors videogràfics com a eines de treball. Si algú no en té pot col·laborar amb
algun company que en tingui o fer servir els aparells i ordinadors de les aules d’informàtica i multimèdia de la
Facultat, els de la Biblioteca de Lletres o els del SCINIAA (en aquest darrer cas prèvia petició de data i hora al
professor). Qualsevol dubte sobre un film o una obra audiovisual pot ser consultat en un visionat conjunt entre el
professor i l’alumne en horari de tutories.

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). La prova tipus test es facilitarà
exclusivament en castellà.

Sobre l’evolució de la situació sanitària COVID19

La planificació continguda en aquesta guia docent es pot veure alterada per raons sanitàries i en funció de
l’evolució de la pandèmia. En cap cas això afectarà a la definició dels mecanismes d’avaluació ni al seu valor en la
nota final. Només es veuran afectades les modalitats de realització d’algunes activitats, tenint en compte dos
supòsits:

1. En cas d’un confinament total: totes les activitats (classes teòriques, pràctiques d’aula, tutories i examen)
s’adaptaran a mecanismes de realització remota. Les pràctiques de camp presencials, si encara no s’haguessin
realitzat, quedaran anul·lades i no incidiran en l’examen final.

2. En cas d’un retorn a la modalitat presencial total: les activitats remotes susceptibles de ser dutes a terme de
forma presencial, es tornarien a configurar com tals. Si les pràctiques de camp, tanmateix, ja s’haguessin anul·lat
prèviament, no tindrien tampoc cap incidència en l’examen final.

Objectius acadèmics de l'assignatura
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O1. Aprofundir en la naturalesa textual i intertextual de l’expressió audiovisual

O2. Conèixer i comprendre la naturalesa contextual de l’expressió audiovisual

Competències

GRAU EN HISTÒRIA DE L’ART I GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC

CB2 Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi

CG5 Ser competent en el maneig de bibliografia i eines de recerca de recursos bibliogràfics generals i específics,
incloent el seu accés per Internet

CG6. Planificar i gestionar el temps per a la presa de decisions i desenvolupament de tasques individuals i en
entorns de treball en equip.

CE1 Desenvolupar una visió crítica dels processos bàsics de la metodologia científica en Història de l'Art.

CE3 Desenvolupar una visió diacrònica general de la Història de l'Art general i / o universal

CE6 Adquirir un coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents

llenguatges, procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història, així com la teoria i pensament
estètic

CE13 Reconèixer de manera crítica el diàleg entre les diferents metodologies d'aproximació a la Història de l'Art i
de la seva evolució històrica (Historiografia de l'Art).

CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació

GRAU EN COMUNICACIÓ I PERIODISME AUDIOVISUALS

CB1. Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària
general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes
que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

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

CG7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva.

CG8. Valorar el respecte a la diversitat i pluralitat d'idees.

CE2. Desenvolupar un coneixement adequat del món contemporani i la seva evolució històrica recent en les
dimensions social, econòmica, política i cultural.

CE3. Valorar els mitjans de comunicació de masses des d'una dimensió històrica que atengui als seus aspectes
socials, industrials i culturals.

Continguts fonamentals de l'assignatura

PRIMERA PART. CONCEPTES BÀSICS

1. Història i historiografia del cinema i de les arts audiovisuals: conceptes preliminars. Les principals teories
cinematogràfiques. El patrimoni cinematogràfic i audiovisual. (4 sessions, incloent-hi presentació assignatura)

2. Modes de representació, formes de pràctica audiovisual i estils: Precinema, cinema primitiu, cinema clàssic,
cinema modern, noves arts audiovisuals, cinema postmodern i postclàssic, post-cinema. (6 sessions)
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SEGONA PART. ESTILS I CONTEXTOS

3. Diversions, espectacles, prodigis òptics i audiovisuals precinematogràfics. (Des del Renaixement fins finals del
XIX).  (2 sessions).

4. Els orígens del cinema i la consolidació de l’espectacle. (Des de finals del XIX fins 1914/15). (2 sessions).

5. El cinema clàssic, silent i sonor. (De 1914/15 fins la dècada dels 60). (4 sessions).

6. Cinema i modernitat. Avantguardes històriques i cinema. Cinemes moderns i nous cinemes. (Anys 10 i 20 del
segle XX. Des de finals de La II Guerra Mundial fins finals dels anys 70). (4 sessions).

7. Les noves arts audiovisuals i les seves aportacions expressives: televisió, videoart i infografia. (Des de la II
Guerra Mundial fins avui). (2 sessions).

8. El panorama audiovisual en les darreres dècades. La revolució digital i el mestissatge audiovisual. (Des dels
anys 80 del segle XX fins avui). (2 sessions).

(El nombre de sessions és orientatiu)

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat Descripció O G HP HNPs HNPa

Seminaris (S)
Seminari d’introducció a
l’assignatura

O1
O2

GG -- 4t --

Classe teòrica
(C)

Teoria
O1
O2

GG 18t 18t --

Pràctiques (P)

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

O1
O2

GG 8p 4p --

(PC) Pràctiques de camp.
Assistència en línia a sessions del
13è Seminari del Museu del
Cinema

O1
O2

GG -- 4p --

Treballs (T)
Treballs pràctics de curs
AF 1
AF 2

O1
O2

Ind -- -- 59p

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

Ind
GP

2t 1t --

Examen (EX) Test online (relatiu a S, C, PA)
O1
O2

GG -- 1t 31t

TOTAL

150 hores (6 ECTS)
Distribució:
HP i HNPs / HNPa =  60/90
(40/60%)
 t / p =  75/75 (50/50%)

  28 32 90

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

Important: Els alumnes del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals han de matricular-se al grup de matí o
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Important: Els alumnes del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals han de matricular-se al grup de matí o
al de tarda (només podran assistir al grup en que s’hagin matriculat). Els alumnes del Grau en Història de l’Art i
Gestió de Patrimoni Artístic no poden triar grup i han de matricular-se al grup de matí.

(S):

Seminari d’introducció a l’assignatura.

Grup matí: Dimecres 22-09-2021 i 06-10-2021 09:00-11:00. Videoconferència.

Grup tarda: Dimecres 22-09-2021 i 06-10-2021 19:00-21:00. Videoconferència.

(C) i (PA):

Classes teòriques i pràctiques d'aula. Dijous i divendres del 16-09-2021 al 17-12-2021.

Grup matí: 09:00-11:00. Dijous, Saló d’actes / Divendres, videoconferència.

Grup tarda: 15:00-17:00. Dijous, videoconferència / Divendres, Saló d’actes.

(PC):

Pràctiques de camp. Assistència en línia a sessions del 13è Seminari del Museu del Cinema els dies 21 i 22 -10-
2021. Es concretarà el programa i la modalitat d’assistència.

 (T):

Treballs pràctics. Es concretarà la metodologia i característiques dels treballs a (S).

AF 1: Data de lliurament – 6a setmana, dilluns 18-10-2021 a les 23.55h via Campus virtual.

AF 2: Data de lliurament – 12a setmana, dilluns 29-11-2021 a les 23.55h via Campus virtual.

(Tut):

Tutories. Del 13-09-2021 al 22-12-2021.

Divendres 13:00-14:00 i 19:00-20:00

Totes les tutories seran de naturalesa híbrida: presencial al despatx 3.58.2 i, simultàniament, per videoconferència
a través del Campus Virtual. Els/les alumnes podran assistir presencialment al despatx o connectar-se a l’eina de
videoconferència en l’horari assenyalat i hauran de seguir les instruccions del professor per tal de gestionar
l’atenció individual o en grups (de forma privada o bé pública, segons desitgi l’alumne/a) mentre duri la sessió.

(EX):

Test en línia relatiu a S, C, PA, PC:

18-01-2022 (9.00h., aules 3.48 i 3.49)

Recuperació:

02-02-2022 (16.00h., aules 3.48 i 3.49)

Important: El test tindrà una durada aproximada de 60 minuts. Tot depenent de l’evolució sanitària, el test i la
recuperació es realitzaran de forma presencial (aules 3.48 i 3.49) o remota (via campus virtual).

Si el test o la recuperació es realitzen de forma presencial s’organitzaran dos grups, A i B (diferents als de
matrícula matí/tarda), que faran la prova de la següent manera: el grup A a l’hora exacta assignada per a l’examen,
i el grup B una hora més tard. Si algun alumne té necessitats especials de pertànyer al grup A o B per raons
d’horari, cal comunicar-lo al professor abans de la distribució d’aquest grups. Per a aquesta modalitat de la prova,
cal tenir en compte que es podran necessitar dues hores i escaig, com a màxim, per a avaluar tots els alumnes.

Si el test o la recuperació es realitzen de forma remota, tots els alumnes faran la prova via campus virtual a la
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mateixa hora assignada per l’examen.

S’informarà en el moment oportú d’aquestes qüestions.

Sistema d'avaluació

Mecanismes d’avaluació Activitat O* %*

Examen (EX) Test relatiu a S, C, PA, PC O1 i O2 50 %

Treballs (T) Treball Pràctic AF 1 O1 i O2 21 %

Treballs (T) Treball Pràctic AF 2 O1 i O2 29 %

TOTAL   100 %

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

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complet o una feina a temps parcial amb
horari coincident amb les classes 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 (T) i l’examen (EX, test relatiu a S,
C i PA, però amb l’opció de renunciar a les PC).

QUALIFICACIONS

Valor de les parts

Les parts es puntuaran sobre els percentatges indicats a
dalt (100 punts globals). Es a dir:
TEST = 50 punts
AF 1 = 21 punts
AF 2 = 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

TEST + AF 1+ AF 2
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

- En tots els casos en que l’alumne s’hagi presentat a
proves avaluables que ponderin conjuntament un
percentatge inferior al 50% de la qualificació global de
l’assignatura.
- Quan hi hagin parts no presentades i s’assoleixi una
puntuació equivalent al 45% de la puntuació possible de
les parts presentades.

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 l’alumne s’hagi presentat a proves avaluables que
ponderin conjuntament un percentatge superior al 50% de
la qualificació global de l’assignatura.i NO s’assoleixi una
puntuació equivalent al 45% de la puntuació possible de
les parts presentades.

2021-22

mailto:academic@lletres.udl.cat


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 tipus test (EX), en ser una prova
teòrica igual o superior al 30 % de la nota final.
- Com que el test teòric és l’única part recuperable, només
es programarà la recuperació quan hi hagi alumnes amb
l’assignatura suspesa i que no han assolit en la
convocatòria ordinària del test el 45% del seu valor i/o
tinguin l’opció d’aprovar l’assignatura millorant la
qualificació del test teòric en recuperació. 
- Si fos necessària la programació de la recuperació del
test teòric segons es descriu en el punt anterior, en canvi,
la podran 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 T (AF 1 i 2), 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 del professor) es permetrà fer
correccions o esmenes a les presentacions dels treballs
pràctics (determinats problemes formals esmenables o
altres circumstàncies especials).

Arrodoniments
El professor es reserva 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 es 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. A la pestanya "Recursos" es pot trobar una  bibliografia ampliada, temàtica i
monogràfica.

El professor farà un comentari de la bibliografia específica a l’inici de cada tema en les classes teòriques.
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