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Descripció/Justificació  

El curs té com a objectiu una aproximació a l’art cristià dels segles XIX, XX i XXI per tal de 

copsar les transformacions que s’han produït en el terreny de les arts i de la percepció estètica. 

L’evolució de l’art ha estat vertiginosa amb l’aparició i desaparició dels moviments anomenats 

d’avantguarda que han provocat canvis substancials en la sensibilitat artística.  S’analitzaran els 

trets fonamentals de la sensibilitat artística contemporània. 

 

Requisits i orientacions prèvies 

Tot i que la matèria és pot cursar de forma independent, és una continuïtat amb les matèries  

d’Història de l’art, sobretot amb la corresponent a l’Art del Renaixement i Barroc. 

 

Objectius 
 
Generals: 
• Conèixer el context històric dels distints moviments artístics. 
• Aproximar-se als principals mètodes de lectura d’una obra d’art. 
• Copsar la interdisciplinarietat en l’art modern i contemporani.   
 
Específics: 
. Conèixer els principals documents d’Església referents a l’art i als artistes 
. Conèixer els principals moviments artístics dels segles XIX, XX i XXI. 
 
 

Competències 
 
Competències transversals (genèriques): 
• Capacitat de sistematitzar i organitzar-se l’estudi de la matèria (periodització de l’estudi,  

elaboració de les pràctiques plantejades pel professor...)  
• Capacitat d’anàlisi i comentari d’obres d’art. 
• Potenciació de l’esperit crític. 
 
Competències específiques: 
.Coneixement del context històric de les avantguardes artístiques. 
. Coneixement dels principals moviments artístics dels segles XIX, XX i XXI. 
. Aproximació als artistes catalans més significatius de l’art modern i contemporani. 
. Coneixement dels principals documents d’Església relatius a l’art i els artistes. 



 

 

Continguts 

1. La sensibilitat artística contemporània. 

2. L’església i els artistes. Documents eclesiàstics sobre l’art. 

3. Arquitectura religiosa moderna i contemporània. Etapes i arquitectes més rellevants. 

4. Les arts plàstiques i el sagrat a la modernitat.  

- Simbolisme 

- Expressionisme 

- Surrealisme 

- Art Abstracte 

- La força del signe en les imatges modernes. 

- Artistes catalans del segles XIX , XX i XXI (Gaudí, Subirachs, Dalí, Barceló...). 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
• Les sessions de classe s’il·lustraran amb imatges relatives a cadascun dels temes exposats. 
• Es proposaran lectures específiques d’artistes o de moviments artístics rellevants.   
• Es comentaran obres d’art. 
• Es comentaran documents relatius a documents d’Església i art modern. 
• ES comentaran discursos o escrits d’artistes amb un recorregut espiritual intens. 

 

 

 

Avaluació 
 

Criteris d’avaluació 

Comprovació dels objectius i estratègies assolides  a través de la tutoria personalitzada, 

dels treballs i dels exàmens.  

•Valoració de la participació a la classe i a les activitats proposades.  

•Es valorarà l’assistència a exposicions, conferències o activitats complementàries 

relacionades amb l’assignatura. 

 
Tècniques d’avaluació: 

• Les competències genèriques s’avaluaran en la tutoria personalitzada, en la participació 

a classe i en els treballs.  

• Les competències específiques s’avaluaran:  

 Per un examen final escrit.  

 Un treball voluntari, d’acord amb el professor. 
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