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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 Total

Formació bàsica 60
Assignatures obligatòries 126
Assignatures optatives* 36
Reconeixement acadèmic 6
Treball final de grau 12
Total crèdits 240
* Una de les assignatures optatives és Pràctiques externes (6 crèdits)

Mòduls al llarg de la carrera 
B (bàsics), OB (obligatoris), OP (optatius),RA (reconeixement acadèmic), TFG 
(treball final de grau)

Mòdul  Crèdits
Bàsic   60 B
Obligatori   126 OB
Optatiu  36 OP
Reconeixement acadèmic  6 RA
Treball final de grau  12 TFG
Total  240

Assignatures de primer curs
Crèdits

Antropologia social i cultural  6
Fonaments de geografia humana  6
Problemes actuals de la filosofia  6
Patrimoni cultural  6
Iconografia  6
Museologia  6
Art grec  6
Art romà  6
Historia de l’art medieval I  6
Historia de l’art medieval II  6
Total 60

Assignatures de segon curs
Crèdits

Món actual I  6
Món actual II  6
Lectures de literatura universal II  6
Paisatges naturals i culturals a la Mediterrània 6
La construcció de la ciutat: arquitectura i
urbanisme  6
Teoria de l’art  6
Art del renaixement  6
Art del barroc  6
Art del segle XIX  6
Art del segle XX  6
Total 60
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Assignatures de tercer curs
Crèdits

Art medieval hispànic 6
Renaixement i barroc a Espanya  6
Història i teoria del cinema I. Classicisme 6
Història i teoria del cinema II. Avantguardes 
i modernitat  6
Història de la música  6
Història de les idees estètiques  6
Historiografia i metodologia  6
Assignatures optatives  18
Total 60

Assignatures de quart curs
Crèdits

Músiques del món contemporani  6
Art contemporani a la península Ibèrica  6
Gestió i difusió del patrimoni cultural   6
Estètica de la producció i de la recepció 
de l’obra d’art   6
Assignatures optatives*   18
Treball final de grau  12
Reconeixement acadèmic  6
Total  60

* Una de les assignatures optatives és Pràctiques externes 

Sortides professionals

– Producció, documentació i divulgació de continguts 
d’Història de l’Art: treball especialitzat en editorials, 
mitjans de comunicació, noves tecnologies 
audiovisuals i de suport electrònic.

– Protecció, catalogació i gestió del Patrimoni 
històric, artístic i cultural en l’àmbit institucional i 
empresarial: catalogació de conjunts monumentals, 
planejaments urbanístics, assessories tècniques i 
dictàmens historicoartístics, gestió de programes i 
recursos humans.

– Conservació, exposició i crítica d’obres d’art: museus, 
centres d’art i cultura, arxius i centres d’imatge 
(fototeques, filmoteques, etc.), comissariat artístic.

– Recerca i ensenyament: universitats, instituts 
científics, escoles d’arts i oficis, escoles de turisme, 
escoles de disseny i ensenyaments mitjans.

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

– Creació de continguts web i app’s relacionades amb 
el patrimoni.

– Assessorament d’atrezzo històric per a productores 
audiovisuals.

– Periodisme cultural especialitzat en cultura i art.
– Recreació virtual i noves tecnologies aplicades al 
patrimoni.

– Didàctica de l’art i del patrimoni.
– Serveis culturals per a empreses i administracions.
– Mercat de l’art: catalogació, venda, subhastes, 
taxació, expertització, peritatge legal.

– Restauració i conservació.
– Belles Arts.
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