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Identificació de l'assignatura

Nom 20279 - Treball de Fi de Grau d'Història de l'Art
Crèdits 0,3 de presencials (7,5 hores) 5,7 de no presencials (142,5 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

10:00 11:00 Dilluns 11/09/2017 30/07/2018 BF07
16:00 17:00 Dimarts 11/09/2017 06/02/2018 BF07Miquel Àngel Capellà Galmés

ma.capella@uib.cat
17:00 18:00 Dijous 15/02/2018 31/05/2018 BF07

Micaela Forteza Oliver
miquela.forteza@uib.es

17:00 18:00 Dimarts 05/02/2018 30/06/2018 BB-!8 (Edifici
Ramon Llull)

Contextualització

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria del segon semestre de quart curs, que correspon
al modul M.5 del Pla d'Estudis d'Història de l'Art. Consisteix en la realització per part de l'alumne, de
forma individual, i sota la direcció d'un tutor, d'un informe o estudi equiparable als que poden produir els
professionals de la Història de l'Art. En aquest estudi, l'estudiant haurà de demostrar haver adquirit els
continguts formatius, capacitats, competències i habilitats per als quals el capacita el Grau.

La llista de línies temàtiques, tutors i nombre de places figuren a l'apartat de continguts d'aquesta guia docent.
L'assignació de línia temàtica a l'alumne es realitzarà a l'inici del segon semestre mitjançant una aplicació de
l'assignatura a Campus Extens. L'alumne haurà de triar tres línies temàtiques, indicar-ne l'ordre de preferència
i la motivació de l'elecció. En el cas de coincidència amb un altre alumne, l'adjudicació de la línia temàtica
per part de la Comissió de Treball de Fi de Grau es realitzarà seguint els següents criteris, per ordre jeràrquic:
1) nota mitjana de l'expedient acadèmic, 2) escrit de motivació de l'estudiant. En els casos d'ampliació de
matrícula (febrer), l'assignació de línia temàtica es farà per estricte ordre de matrícula.

Requisits

Essencials
Per matricular-se del TFG, l'estudiant haurà d'haver superat els crèdits corresponents a les matèries de
formació bàsica i 120 crèdits (independentment de si aquests crèdits provenen d'assignatures obligatòries
o d'assignatures optatives).
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Els alumnes del Pla 2009 han d'haver presentat els treballs de segon i de tercer curs abans del 2 de maig
de 2018.

Competències

L'assignatura Treball de Fi de Grau té el propòsit de contribuir a l'adquisició d'una sèrie de competències en
dos nivells. Per una banda, les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de
competències establertes en el Pla d'Estudis pel TFG. Per altra banda, les competències associades a la línia
temàtica del treball que varien en funció de cada una i que determina el tutor. En la primera sessió de tutoria,
cada tutor informarà a l'alumne de les competències específiques de la línia temàtica.

Específiques
* CE9 – Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixement pràctic dels processos bàsics

de la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art,
replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesi, processos crítics de
síntesi, formulació ordenada de conclusions.

* CE13 – Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements en gestió de col·leccions d’art:
inventari, documentació, catalogació, exposicions i difusió d’art.

* CE14 – Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements instrumentals aplicats a la
història de l’art: capacitats bàsiques per interpretar i utilitzar gràfics, dibuix, fotografia, imatge en
moviment, informàtica i materials de l’obra d’art.

Genèriques
* CG1 – Capacitat d’anàlisi dels coneixements lligats als mòduls, matèries i assignatures pròpies del títol.
* CG2 – Capacitat de comunicació oral i escrita a l’hora de transmetre el coneixement adquirit.
* CG4 – Reconeixement de la diversitat social, cultural i personal.
* CG5 – Capacitat d’adaptar-se a diferents contextos professionals ajustant-se al marc legal i als principis

ètics de la pràctica professional.
* CG7 – Conèixer la llengua anglesa: capacitat per comprendre, parlar i escriure aquest idioma amb un

nivell mitjà.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Els alumnes podran fer la seva proposta a l'aplicació de campus extens escollint entre les següents línies
temàtiques:

Continguts temàtics
1. Gestió i divulgació del patrimoni historicoartístic. Estudi i avaluació de casos vigents

Tutora: prof. Mercè Gambús

Places: 1

2. Art espanyol de l’Edat Moderna. Arquitectura i Arts plàstiques

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/


Guia docent

Any acadèmic 2017-18
Assignatura 20279 - Treball de Fi de Grau

d'Història de l'Art
Grup Grup 1, 2S
Guia docent A
Idioma Català

3 / 7

Data de publicació: 19/07/2017
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1210:00 de 14/05/2018

Tutora: prof. Mercè Gambús

Places: 2

3. La fotografia a la primera meitat del segle XX. Fotografia i avantguardes històriques. Nova
objectivitat. Documentalisme social

Tutora: prof. Maria Josep Mulet

Places: 1

4. Fotògrafs europeus i americans de la segona meitat del segle XX. Vessants humanista i crític
Tutora: prof. Maria Josep Mulet

Places: 2

5. Art i gènere en les propostes plàstiques contemporànies
Tutora: prof. Maria Josep Mulet

Places: 1

6. Les arts del color a l’època gòtica (promoció, aspectes estilístics, relacions amb els marcs litúrgic,
palatí, de la vida quotidiana o de gènere)

Tutora: prof. Tina Sabater

Places: 2

7. L’arquitectura medieval i les seves transformacions. Monografies d’edificis religiosos i civils a les
Illes Balears

Tutora: prof. Tina Sabater

Places: 1

8. Continuitats i ruptures a les Avantguardes Històriques. Estudi de casos
Tutora: prof. Francisca Lladó

Places: 1

9. Art i política a Europa i/o Llatinomèrica des de la Il·lustració fins 1945
Tutora: prof. Francisca Lladó

Places: 2

10. Cultura Queer i Història de l'Art
Tutor: prof. Francisco Falero

Places: 2

11. Teoria i història de l'arquitectura: el Moviment Modern
Tutor: prof. Francisco Falero

Places: 1

12. Història de la Crítica d'Art
Tutor: prof. Francisco Falero

Places: 1

13. Temes i símbols en la història de l'Art Medieval
Tutora: prof. Isabel Escandell

Places: 2

14. Art de l'Antiga Roma: promoció, temàtica i finalitat
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Tutora: prof. Isabel Escandell

Places: 1

15. Temes i símbols en la pintura del Barroc: Peter Paul Rubens
Tutor: prof. Andreu Villalonga

Places: 1

16. Temes i símbols en la pintura del Barroc: Annibale Carracci
Tutor: prof. Andreu Villalonga

Places: 1

17. Temes i símbols en la pintura del Barroc: Artemisia Gentileschi
Tutor: prof. Andreu Villalonga

Places: 1

18. Temes i símbols en l'escultura del Barroc: Gian Lorenzo Bernini
Tutor: prof. Andreu Villalonga

Places: 1

19. Les arts decoratives: decoració d'interiors, usos i centres de producció
Tutor: prof. Miquel Àngel Capellà

Places: 2

20. Història de l'Urbanisme: morfologia, tipologies arquitectòniques i espais urbans. Estudi de casos
Tutor: prof. Miquel Àngel Capellà

Places: 2

21. Les primeres avantguardes artístiques al cinema
Tutora: prof. Magdalena Brotons

Places: 2

22. El cinema a Europa després de la Segona Guerra Mundial: del neorrealisme italià a la modernitat
cinematogràfica

Tutora: prof. Magdalena Brotons

Places: 1

23. Art i noves tecnologies
Tutora: Miquela Forteza

Places: 1

24. Relacions interartístiques en la modernitat: pintura, música, literatura
Tutora: prof. Sonsoles Hernández

Places: 2

25. Història cultural de la modernitat
Tutora: prof. Sonsoles Hernández

Places: 2

26. Art i dona a l’edat mitjana
Tutora: prof. Antònia Juan
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Places: 1

27. L'escultura gòtica a la Corona d'Aragó
Tutora: prof. Antònia Juan

Places: 1

28. L’art en els mons antic i clàssic
Tutora: prof. Antònia Juan

Places: 2

29. Els agents implicats en el procés de creació: artistes i promotors al llarg de la història
Tutora: prof. Magdalena Cerdà

Places: 2

30. Arquitectura popular de les Illes Balears: el patrimoni de pedra en sec
Tutor: prof. Jaume Andreu

Places: 1

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Seminaris i tallers Sessió d'orientació
metodològica del
TFG

Grup mitjà (M) Al començament del segon semestre, s'impartirà una sessió de
metodologia per a tots els estudiants matriculats al TFG. En
aquesta sessió s'explicarà la normativa i els procediments de
tutoria i avaluació. Hi podrà haver sessions complementàries
al llarg del semestre.

1

Tutories ECTS Seguiment del TFG Grup petit (P) Al començament del segon semestre l'estudiant acudirà a
la primera sessió de tutoria amb el professor assignat. En
aquesta sessió el professor i l'estudiant acordaran el títol
provisional del treball, el professor explicarà a l'estudiant
els criteris i el calendari d'avaluació, i acordaran plegats
el calendari de tutories. Finalment, els dos signaran per
duplicat un compromís acadèmic on figuraran la línia temàtica
assignada, el títol provisional, els criteris d'avaluació i les
dates de presentació al tutor de l'original. El mínim de tutories
que s'hauran de realitzar seran tres.

5.5

Avaluació Defensa oral del
TFG

Grup mitjà (M) A final del curs, en les dates fixades al cronograma, l'alumne
defensarà el seu treball davant un tribunal nomenat per la
Comissió de Treball de Fi de Grau. En cap cas, el tutor del
treball no podrà formar part del tribunal avaluador. Aquesta
defensa es regirà com un examen oral (vegeu reglament
acadèmic, article 32).

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Redacció del TFG L'alumne redactarà el TFG d'acord amb la normativa de la Facultat de
Filosofia i Lletres, les especificacions del pla d'estudis d'Història de l'Art, les
pautes marcades per la Comissió de Treball de Fi de Grau i les indicacions
del tutor.

142.5

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Seguint la normativa del TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres, els criteris d’avaluació es repartiran en
tres parts:

a) 1. Aspectes formals (10% de la nota): grau de compliment de les Orientacions metodològiques per a la
presentació de treballs acadèmics. Si el tutor o la CTFG opten per complementar o substituir les Orientacions
de la Facultat, es farà constar als criteris d'avaluació. 2. Presentació oral davant el Tribunal nomenat per la
CTFG (10% de la nota).

b) Competències i coneixements que el pla d’estudis assigna al Treball de Fi de Grau (40% de la nota):
grau d’assoliment de les competències i dels continguts que el pla d’estudis associa a l’assignatura Treball
Fi de Grau o al mòdul en què s’inscriu, i grau d’assoliment de les competències bàsiques del grau. Aquestes
competències i aquests continguts hauran de ser especificats per la comissió de Treball de Fi de Grau i hauran
de ser idèntics per a tots els treballs d’un mateix estudi.

c) Competències i coneixements vinculables a la línia temàtica concreta (40% de la nota): grau
d’assoliment de les competències i els coneixements que es poden associar a la línia temàtica assignada.
Aquestes competències i aquests continguts i criteris d’avaluació els haurà d’especificar el professor tutor i els
haurà de lliurar a la comissió de Treball de Fi de Grau juntament amb les seves propostes de línies temàtiques.
En qualsevol cas, aquests ítems d’avaluació s’hauran de seleccionar d’entre aquells que preveu el pla d’estudis.

Avaluadors. L’avaluació del Treball de Fi de Grau tindrà sempre, com a mínim, dos moments: el professor
tutor i un segon agent avaluador, el tribunal (que el nomenarà la Comissió de Treball de Fi de Grau).

És important tenir en compte que, per normativa general de la universitat, el TFG és de caràcter no
recuperable. Això vol dir que l'estudiant tendrà dret d'examinar-se només una vegada per curs acadèmic
(juny o bé juliol) i que no hi ha tutela acadèmica (no es guarden les línies temàtiques assignades a l'alumne
d'un curs per al curs següent).
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Defensa oral del TFG

Modalitat Avaluació
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció A final del curs, en les dates fixades al cronograma, l'alumne defensarà el seu treball davant un tribunal

nomenat per la Comissió de Treball de Fi de Grau. En cap cas, el tutor del treball no podrà formar part del
tribunal avaluador. Aquesta defensa es regirà com un examen oral (vegeu reglament acadèmic, article 32).

Criteris d'avaluació Assoliment de coneixements i competències generals i específiques de la línia temàtica i del TFG.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Redacció del TFG

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció L'alumne redactarà el TFG d'acord amb la normativa de la Facultat de Filosofia i Lletres, les especificacions

del pla d'estudis d'Història de l'Art, les pautes marcades per la Comissió de Treball de Fi de Grau i les
indicacions del tutor.

Criteris d'avaluació Assoliment de coneixements i competències generals i específiques de la línia temàtica i del TFG.

Percentatge de la qualificació final: 90%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Per a aspectes formals, es recomanen les Orientacions metodològiques per a la presentació de treballs
acadèmics elaborades per la Facultat de Filosofia i Lletres que es penjaran a Campus extens i que igualment
es poden consultar a través de la pàgina web de la Facultat.

Bibliografia bàsica

Elaboració de textos acadèmics (selecció)
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., Cómo y qué investigar en historia del arte: una crítica parcial de la
historiografía del arte española, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2001.
CASSANY, Daniel, La cuina de l'escriptura, Barcelona, Empúries, 2002.
MONTOLIO, Estrella (coord.), Manual práctico de escritura académica, 3 vol., Barcelona, Ariel, 2011.
MILLÁN, José Antonio, Perdón imposible: guía para una puntuación más rica y consciente, Madrid, Ariel,
2014.
RAMÍREZ, Juan Antonio, Cómo escribir sobre arte y arquitectura: libro de estilo e Introducción a los géneros
de la crítica y de la historia del arte, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2005.
PUJOL, Josep M.; SOLÀ, Joan, Ortotipografia: manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic,
Barcelona, Columna, 2000.


