
 

 

K Belles Arts 
 1-4. Art en general 

1. Obres de referència: General. Bibliografia. Diccionaris 

2. Filosofia i teologia de l’art. Teoria i tècnica. Crítica d’art. Estètica. Art i 

societat. Restauració i preservació. 

3. Art religiós. Iconografia. Simbolisme. Art i mitologia. Art cristià (devoció, 

litúrgia, magisteri). Art  i moral. 

4. Museologia  i museus. Exposicions. Catàlegs. 

5-17. Història de l’art 

5. General. Història de cadascuna de les arts plàstiques (dibuix i pintura, 

escultura, arquitectura i urbanisme, arts decoratives, arts gràfiques, altres 

arts menors, etc.) 

 6-12. Història per períodes i estils 

6. Art prehistòric.  

Art antic. Art clàssic. Art precolombí.  

Arqueologia Edat mitjana 

7. Art paleocristià 

Art bizantí, copte, jueu, àrab, etc.  

8. Art romànic 

Art gòtic 

9. Art del Renaixement. 

Art barroc. Rococó. 

Moviments de retorn estètic (finals s. XVIII-XIX): Neoclàssic, neogòtic, 

neoromànic, romanticisme. 

10. Moviments de finals del s. XIX i principis del XX: Arts and Crafts, 

simbolisme, impressionisme, postimpressionisme, art nouveau, 

modernisme, etc. 

Moviments del s. XX : Cubisme, expressionisme, expressionisme 

abstracte, fauvisme, informalisme, futurisme, dadaisme, surrealisme, 

pop-art, etc. 

Art de finals del s. XX i s. XXI. Video-art, art digital, etc. 

11. Art oriental. Art asiàtic (Índia, Xina, Japó, etc.) 



 

12. Art sacre cristià modern. Art de les missions cristianes. Art sacre i Vaticà 

II 

 13-16. Història per regions o països 

13. Per continents, països, ciutats i edificis (excepte Estat espanyol) 

14. Història de l’art a l’Estat espanyol (excepte Catalunya) 

15. Història de l’art català (excepte Barcelona ciutat) 

16. Història de l’art a Barcelona 

 17. Biografies (arts plàstiques i arts dramàtiques) 

18-20. Música  

18. Història de la música i la dansa  

19. Partitures 

20. Biografies 

21-22. Ciències de la informació. Cinema (Cf. seminari de cinema) 

21. Teoria dels mitjans de comunicació de massa. Cinema. Publicitat  

a) Periodisme. Història de la premsa 

22. Cinema: Biografies  

 23. Història de la jardineria i arquitectura de jardins 

 24. Història de l’esport i dels jocs. Història de la fotografia 

 25. Miscel•lània 

 26. Revistes d’art 

 

 

 


