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Història de l’Art
Grau en Història de l’Art 

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre orientatiu de places: 50

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat d’aquesta mateixa guia.

Estructura general

ECTS per tipus d’assignatures Total Reconeixement acadèmic 6
Formació bàsica 60 Treball final de grau 12
Obligatòries 120 Total de crèdits 240
Optatives* 42
* Una de les assignatures optatives és Pràctiques externes (6 crèdits)

Assignatures de primer curs
  Nombre
  de crèdits
Comunicació oral i escrita 12
L’evolució de les societats humanes 12
Art antic I. Pròxim Orient 6
Introducció a la imatge cinematogràfica 6
Història de l’art de l’alta edat mitjana 6
Art antic II. Grècia i Roma 6
Història de l’art de la baixa edat mitjana 6
Patrimoni cultural: conceptes i actuacions 6
Total  60

Assignatures de segon curs
  Nombre
  de crèdits
Història de la ciència i la cultura  12
Art del Renaixement 6
Art Barroc 6
Art contemporani I 6
Art contemporani II 6
Història de les idees estètiques 6
Teoria de l’art 6
Crèdits bàsics complementaris 
(a escollir entre l’oferta d’assignatures bàsiques pròpies dels 
altres estudis de la Facultat)  12
Total  60

Mòduls al llarg de la carrera 
bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre
 d’ass. de crèdits
Crèdits bàsics comuns de Facultat bàs. 36
Crèdits bàsics propis bàs. 12
Crèdits bàsics complementaris bàs. 12
Història de l’art antic ob. 12
Història de l’art medieval ob. 12
Història de l’art contemporani ob. 12
Història de l’art modern ob. 12
Coneixement integrat de l’obra d’art ob. 18
Arts audiovisuals ob. 12
L’ordenació dels espais de l’art ob. 12
Itinerari Diacrònic-patrimonial o Transversal-contemporani ob. 30
Assignatures optatives op. 42
Reconeixement acadèmic rec. ac. 6
Treball final de grau TFG 12
Total  240
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Assignatures de tercer curs
  Nombre
  de crèdits
Estètica de la producció 
i recepció de l’obra d’art   6
Història de la música   6
Història i teoria del cinema   6
La construcció de la ciutat:  
arquitectura i urbanisme   6
Museologia   6
Assignatures optatives   12
Itinerari d’especialització:   

Itinerari Transversal-contemporani 18
Músiques del món contemporani
Cultura visual: del gravat al net-art
Tradició i modernitat en l’art contemporani
o

Itinerari Diacrònic-patrimonial  18
Art i conflictes en el món antic
Art medieval hispànic
Art i arquitectura d’Espanya: les èpoques 
del Renaixement i del Barroc 

Total  60

Assignatures de quart curs
  Nombre
  de crèdits
Itinerari d’especialització:   

Itinerari Transversal-contemporani 12
Historiografia i metodologia
Tecniques artístiques
o

Intinerari Diacrònic-patrimonial 12
Gestió del patrimoni cultural
Usos del patrimoni històric-artístic 

Assignatures optatives   30
Treball final de grau   12
Reconeixement acadèmic   6
Total  60

Sortides professionals

Cinc perfils professionals:

–  Producció, documentació i divulgació de continguts d’història de l’art.

–  Protecció, catalogació i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural en l’àm-
bit institucional i empresarial.

–  Conservació, exposició i crítica d’obres d’art en museus, centres d’art i cultura.

– Investigació i ensenyament.

–  Difusió del patrimoni artístic: interpretació, turisme cultural, programes didàctics.
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