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ARTS I HUMANITATS

HISTÒRIA DE L’ART

En què consisteix?
El grau d’Història de l’Art proporciona 
coneixements sobre el desenvolupament de 
l’activitat artística i la seva contribució a la 
història de la cultura al llarg del temps i en 
l’actualitat, sobre els processos de creació 
i recepció de l’obra d’art, com també la 
conservació, gestió i difusió del patrimoni 
historicoartístic.

Quin perfil has de tenir?

 Sensibilitat estètica.

 Capacitat d’anàlisi i reflexió 
crítica.

 Interès per relacionar fets 
artístics amb circumstàncies de 
caràcter històric i cultural.

 Compromís amb la defensa i la 
cura del patrimoni 
historicoartístic i cultural.

Quines sortides professionals tindràs?

 Com a docent a l’ensenyament secundari i superior. 

 Com a investigador.

 Com a gestor del patrimoni historicoartístic 
i cultural en l’àmbit institucional i empresarial: 
catalogació d’obres i 
conjunts monumentals, assessories tècniques, 
interpretació del patrimoni i gestió de programes. 

 En museus, centres d’art i cultura, arxius i centres 
d’imatge.
 
 Com a divulgador del patrimoni: turisme cultural, 

programes didàctics.

Aquest estudi capacita per a la pràctica 
professional en els diferents camps, funcions 
i activitats pròpis de l’historiador de l’art i 
prepara els estudiants que després del grau 
vulguin realitzar un període de formació 
especialitzada. Les principals competències 
són reunir i interpretar dades rellevants de 
l’àrea d’estudi, manejar les fonts instrumentals 
i les tecnologies de la informació, fer anàlisis 
integrals de l’obra d’art, realitzar tasques 
bàsiques d’inventari i catalogació, etc.

Quines competències adquiriràs?
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DARRERA ACTUALITZACIÓ: MARÇ DE 2018

Material imprés 
amb el patrocini de:

ARTS I HUMANITATS

HISTÒRIA DE L’ART

PLA D’ESTUDIS

Cultura Visual: Temes i Símbols en la Història de l’Art*
Iniciació a la Història de l’Art I: Antic i Medieval*
La Idea d’Europa a través de la Història*
Introducció als Estudis Literaris*
Tècniques d’Expressió Oral i Escrita*

Lectura i Anàlisi de l’Art i l’Arquitectura*
Iniciació a la Història de l’Art II: Modern i Contemporani*
Massmedia i Llenguatges Audiovisuals*
La Filosofia en el Món Actual*
Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en 
Llengua Anglesa*

Art Medieval II (1200-1500)
Art del Renaixement
Art Barroc
Història de les Idees Estètiques II
Optativa 1

Art del Segle XIX
Història de l’Urbanisme
Art del Segle XX fins a 1945
Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història 
de l’Art
Optativa 2

PRIMER CURS SEGON CURS

TERCER CURS QUART CURS
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Orígens de l’Art i Pròxim Orient
Art Clàssic: Grècia i Roma
Art i Arquitectura Popular
Història del Cinema
Conceptes, Desenvolupament i Característiques 
del Patrimoni Cultural

L’Art de l’Antiguitat Tardana del Segle IV-X
Art Medieval I (1000-1250)
Museologia i Museografia
Fonts per a la Història de l’Art
Història de les Idees Estètiques I

Art Antic i Medieval a les Illes Balears
Arts Decoratives i Industrials
Història de la Fotografia
Art des de 1945
Art Modern a Espanya

Art Modern i Contemporani a les Illes Balears
Treball de Fi de Grau d’Història de l’Art
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5
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Formació bàsica* Obligatoris Optatius
Treball de 
Fi de Grau

la UIB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

Sabies que... 

Entre els optatius hi ha 6 crèdits de pràctiques externes opcionals.

 Crèdits ECTS: 240


