
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Xarxes docents per a l'art medieval a Catalunya 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
M. Rosa 

Cognoms 
Alcoy i Pedrós 

Correu electrònic 
rosaalcoy@ub.edu 
 
 



 
 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Departament d'Història de l'Art, Universitat de Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00182 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
DOCÈNCIA, ART, MEDIEVAL, XARXES, e-learning,  

Data de presentació de la justificació  
15-12-2008 
 

 



 
 

 
 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte ha d’establir xarxes per posar en contacte els diferents continguts, reflexions i recursos docents emprats per 
professors d’art medieval de la UB i la URV s’ha dut a terme adaptant-se a diferents conjuntures. Una modificació 
sorgida durant el desenvolupament del projecte deriva de la transformació que han de patir els actuals plans d’estudis 
enfront dels nous títols de grau. Els lligams plantejats en funció d’unes determinades assignatures s’ha vist alterat quan 
la seva definició i durada ha variat dins els nous plans d’estudis, en la preparació dels quals han intervingut diversos 
membres del projecte, tant des del Consell d’estudis com des de la Comissió promotora del grau d’història de l’art. 
Malgrat tot, els diferents professors hem elaborat materials específics per a la docència de les actuals assignatures, 
incloent un extens ventall de presentacions en PowerPoint, que abasten les distintes matèries implicades. A més de les 
classes i pràctiques pròpies de cada assignatura, vàrem dur a terme el cicle de conferències Imatges Indiscretes. Art i 
devoció a l’Edat Mitjana, per tal d’aproximar l’alumnat a la recerca desenvolupada pels membres del grup (incloent 
becaris i alguns invitats procedents d’altres universitats), ampliant l’oferta formativa més enllà dels formats més 
predeterminats. És en curs la publicació del cicle en forma de dossier docent. 
Si aquesta activitat s’orientava vers els continguts relatius a l’art medieval, també hem promogut una reflexió adreçada 
vers una problemàtica general específicament docent amb un Seminari de docència sobre a història de l’’art en el qual 
han participat, a més del grup, un ampli ventall de professors del Departament d’Història de l’Art de la UB, així com 
docents d’altres universitats i professionals vinculats a l’exercici de la disciplina. Tant el seminari com el cicle de 
conferències són propostes a les quals és previst donar continuïtat en futures convocatòries. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project of establishing nets in order to put in touch the different contents, reflections and educational 
sources used by teachers of mediaeval art of the UB and the URV has been carried out adapting it to different 
moments. Changes appeared during the development of the project derives from the transformation that the 
current plans of studies have to suffer in front of the new Degrees. Links brought up depending on some 
determinate subjects has been seen altered because their definition and duration have varied in the new plans 
of studies, the preparation of which several members of the project have intervened in, from the Board of 
Advice of studies as well as from the promoting Commission of the Degree of Art history. 
 
Despite of everything, we have elaborated specific materials for the teaching of the courses, including an 
extensive range of presentations in PowerPoint, that deal with distinct subjects. Besides the classes and 
practices typical of each subject, we carried out the cycle of lectures “Indiscreet Images. Art and devotion in 
the Middle Ages”, in order to make closer to the students the research developed by the members of the group 
as well as other scholars and some guests coming from other universities). It is in course the publication of the 
cycle in the form of educational dossier. 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
A part from this activity oriented towards contents related to medieval art, we have also promoted a reflection 
towards some problems related specifically to education, with a Seminar on teaching art history, in which, 
besides the members of the group, an extensive range of teachers of the Department of Art History of the UB, 
as well as teachers of other universities and professionals linked to the exercise of the discipline have 
participated. The seminar as well as the cycle of lectures are proposals to which we would like to give 
continuity in future. 
 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 
XARXES DOCENTS PER A L’ESTUDI DE L’ART MEDIEVAL A 

CATALUNYA 
 
 

PROJECTE INTERUNIVERSITARI: 
 

Universitat de Barcelona 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 

 
 
 
MEMBRES QUE FORMEN PART DEL PROJECTE: 
 
COORDINACIÓ GENERAL DEL PROJECTE: Dra. Rosa Alcoy i Pedrós. 
 
MEMBRES:  
Dra. Rosa Alcoy i Pedrós,  
Dr. Pere Beseran i Ramon.  
Dra. Licia Buttà,  
Guadaira Macías Prieto (becaria FPU) 
 
MEMBRES COL·LABORADORS:  
Maria Laura Palumbo (becaria de docència i investigació, UB)   
Mireia Bonet (becaria del projecte MQD, segon cicle) 
Enrico Pusceddu (becari de doctorat a la Università degli Studi di Napoli) 

 



 
 

 
 
 

 
XARXES DOCENTS PER A L’ESTUDI DE L’ART MEDIEVAL A 

CATALUNYA 
 
 

MOTIVACIÓ, FINALITAT DEL PROJECTE I DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ 
ACTUAL 
ASSIGNATURES IMPLICADES A L’INICI DEL PROJECTE 
OBJECTIUS BÀSICS 
 
DESTINATARIS i USUARIS DEL PROJECTE I DELS SEUS RESULTATS 
A) PROFESSORS  
B) ESTUDIANTS 
C) ALTRES  
 
BALANÇ DELS RESULTATS I OBJECTIUS ASSOLITS 
1) Revisió comparada dels continguts de les matèries impartides 
2) Procés de transferència dels materials dissenyats a aplicacions informàtiques 
3) Publicacions 
4) Accions integrades 
 
ACTIVITATS DE L’EQUIP 
A)Curs 2006-2007. Q1: POSADA EN COMÚ DE LES EXPERIÈNCIES DOCENTS  
B) Curs 2007-2008/2008-2009. RECERQUES BIBLIOGRÀFIQUES 
C) Curs 2007-2008. VALORACIÓ I APLICACIÓ DELS RESULTATS 
D) Activitats de suport: becaria del MQD (curs 2008-2009, mesos de setembre-desembre) 
 
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
ACTIVITAT DOCENT 
ASSIGNATURES IMPLICADES EN EL PROJECTE ACTUALMENT 
CURSOS I SEMINARIS ORGANITZATS 
I CURS INTERNACIONAL: IMATGES INDISCRETES ART I DEVOCIÓ A L’EDAT MITJANA   
DOCÈNCIA I AVALUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE L’ART 
PAGINA WEB DEL PROJECTE. Grup EMAC. Romànic i Gòtic 
PUBLICACIONS 
 
AVALUACIÓ DE L’IMPACTE GENERAL DE LES ACTIVITATS  
 
PROJECTES DE FUTUR 
 



 
 

 
 
 

 
 
MOTIVACIÓ, FINALITAT DEL PROJECTE I DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ 
ACTUAL 
El principal objectiu del nostre projecte, aquell que explica la seva gènesi, va ser superar 
l’estat de fragmentació de la docència de la història de l’art de l’Edat Mitjana dins la 
llicenciatura d’Història de l’Art, matèria que es trobava dividida en diverses assignatures, que, 
tot i tenir una clara coherència interna, impedeixen sovint que l’alumnat pugui comprendre de 
forma òptima els lligams entre les manifestacions artístiques que corresponen als diversos 
moments d’aquest complex període de la història. Per iniciar el treball es va partir de les 
assignatures impartides pels diferents membres de l’equip i que l’any 2006 eren les següents: 
 
 
ASSIGNATURES IMPLICADES A L’INICI DEL PROJECTE 
Nous corrents artístics, segles XII i XIII 
Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana 
Història de l'Art Català Medieval 
Art Gòtic Hispànic 
Art medieval d'Espanya I 
Art medieval 
Fonts per a l'història de l'art I 
Història de l'art a la Corona d'Aragó 
Curs de doctorat: El cos a l'Edat Mitjana. Idea i representació 
 
 
En ple procés de definició dels nous Graus la situació es pot considerar equivalent a la de la 
llicenciatura, encara que l’articulació de les assignatures en els diferents cursos dels nous 
estudis s’estableix de forma diferent i es produeixen alguns ajustaments importants de 
continguts que caldrà tenir en compte. També s’han produït canvis en la dedicació docent del 
professorat integrant de l’equip, amb la incorporació de noves matèries, impartides en el 
marc del nou Màster oficial del Departament d’Història de l’art, en la seva branca d’estudis 
avançats, i amb la dedicació de la coordinadora del projecte a les tasques derivades del 
càrrec de Cap d’estudis del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona 
que assumeix des del juny del 2008. 
En aquest context es mantenen vigents les grans assignatures dedicades a l’art medieval 
que, sumades, abasten un període de més de més vuit segles, caracteritzat per la gran 
riquesa i complexitat del seu desenvolupament en els terrenys de les arts i de l’arquitectura. 
Els títols d’aquestes assignatures varien respecte de la llicenciatura i es troben en aquest 
moment pendents d’aprovació, com el GRAU en el seu conjunt. Per tant, els objectius del 
nostre projecte d’innovació docent es poden considerar encara vigents en l’etapa de transició 
en què ens trobem i també de cara a la implantació de nous plans docents. Els canvis que 
s’han plantejat en diferents comissions en les que han participat alguns dels membres de 
l’equip [consell d’estudis i comissions promotores del títol de Grau] han estat recollits i 
assumits en el projecte per tal d’adaptar el perfil del treball a les noves situacions, sense 
abandonar per aquesta raó el discurs relacionat amb les necessitats de l’actual llicenciatura. 
Recordem que el projecte pretén incentivar la coherència i continuïtat entre les assignatures 
de la matèria ART MEDIEVAL, per tal d’evitar llacunes i redundàncies i definir itineraris 
transversals. 
 
 
OBJECTIUS BÀSICS 
 
●Aconseguir una transició coherent entre les assignatures dedicades a l’art de l’Edat Mitjana 
dins dels ESTUDIS D’HISTÒRIA DE L’ART, creant una xarxa d’eines i programes articulats en 
xarxa que generin dossiers informàtics transversals dins d'aquest camp de coneixement. 
 
●Incentivar els lligams entre la docència de les assignatures d'art medieval que s’imparteixen 
i els projectes d’investigació en curs del Grup Emac. Romànic i gòtic [ref. HUM2005-
03961/ARTE, Ministeri d’Educació i Ciencia, renovat per el 2009-2011: HAR2008-01395/ARTE, 
Ministeri de Ciència i Innovació]. 



 
 

 
 
 

 
●Disposar de dossiers digitals flexibles que siguin alhora una eina àgil i interessant per al 
professor (com a test del nivell i de les necessitats de l’alumnat) i per a l’estudiant que vol 
aprofundir en la matèria. En aquest moment la implantació del CAMPUS VIRTUAL a la 
Universitat de Barcelona comporta un replantejament d’algunes de les eines utilitzades fins 
ara (sistema de dossiers electrònics). 
 
●Definir aquesta xarxa i experimentar-la en dos àmbits universitaris diferents sobre la base 
de la programació comuna, projecte i activació d'una pàgina de e-learning per a les 
assignatures d'art medieval [vegeu pàgina Web dissenyada en la seva primera fase en relació al 
projecte de recerca del Grup EMAC] 
 
●El projecte pretén editar materials en format paper i en suport digital, dins del marc 
d’aquesta pàgina pròpia, i en correspondència amb els dossiers o materials de les diferents 
assignatures. Es tracta de procurar a l’alumnat guies filtrades dins de la xarxa o materials 
docents amb els lligams adequats amb les matèries que s’imparteixen 
 
 
DESTINATARIS i USUARIS DEL PROJECTE I DELS SEUS RESULTATS 
 
El projecte "Xarxes Docents per a l'estudi de l’Art Medieval a Catalunya" s’aplica al primer i 
segon cicle actuals (o a la llicenciatura i els masters) amb implicació activa dels estudiants de 
segon cicle (Mireia Bonet) i de tercer cicle com a membres o col·laboradors del projecte 
(Guadaira Macías i Maria Laura Palumbo), però també és una experiència oberta al conjunt 
del professorat i dels estudians [Remetem en aquest sentit al conjunt de les activitats realitzades]. 
 
A) PROFESSORS  
 
•La dinàmica de treball d’un professorat que comparteix objectius de recerca ens ha permès 
la formació natural d’un equip docent. Aquesta base no forçada ha facilitat la reflexió sobre 
els continguts de la matèria impartida, la definició conjunta d’objectius i l’intercanvi d’idees i 
metodologies. Tot i que inicialment aquest intercanvi s’ha buscat entre els professors que 
formen part del mateix grup d’investigació, per consegüent, sobre les experiències d’un grup 
petit i compacte, s’ha procurat ampliar els objectius inicials amb algunes activitats, tant pel 
que fa a la manera d’encarar l’estudi, la docència i l’avaluació de la història de l’art d’aquests 
períodes com pel que fa a la seva transmissió dins de les aules en un camp més general que 
afecta la història de l’art en el seu conjunt [vegeu activitats programades i dutes a terme: 
SEMINARI DE DOCÈNCIA I AVALUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE L’ART]. 
 
•La coordinació entre els professors ha permès establir programes més ajustats de les 
assignatures. Aquest intecanvi ha estat fonamental poder optimitzar el poc temps disponible, 
evitant repeticions innecessàries i també llacunes amb el desig d’impartir la totalitat dels 
temaris. A més hem considerat pertinent complementar la programació sobre art medieval 
amb l’organització d’un Seminari obert a tots els estudiants i amb àmplia participació de 
l’equip MQD, de professortat de la UB i la URV i de professorat extern al projecte (Universitat 
de Girona i Universitat Pompeu Fabra) [vegeu activitats programades i dutes a terme: SEMINARI 
D’ABRIL-2008, Remetem també al Curs: IMATGES INDISCRETES I. ART I DEVOCIÓ A L’EDAT 
MITJANA] 
 
•El professorat de l’equip ha dissenyat i elaborat nous materials didàctics en suport 
informàtic. Ha generalitzat l’ús del PowerPoint en les seves classes, per tal de disposar d’un 
format complet i flexible, i fàcilment intercanviable. Aquesta tasca ha permès reflexionar, i 
debatre també, la incorporació que tenen o han tingut els nous mitjans en la docència, 
valorant alguns dels seus punts forts i punts febles. S’ha fet, per consegüent, una important 
tasca de reciclatge, no només en la creació d’aquestes presentacions, que han d’ésser 
organitzades seguint la línia metodològica del professor, la més adient per a cadascuna de 
les  assignatures i cicles, sinó també en la recopilació prèvia del material i el seu tractament i 
optimització digital, que no pot fer personal no qualificat. La qualitat de les imatges en el 
nostre camp és un tema fonamental que hem treballat també gràcies al projecte EMAC i al 



 
 

 
 
 

suport rebut per portar-lo a terme, i que ha repercutit sempre molt positivament en la nostra 
tasca docent. 
 
B) ESTUDIANTS 
 
•Els dossiers electrònics han facilitat als estudiants materials de suport, però s’ha evitat 
sempre que fossin una simple repetició de les classes. Malgrat que en algunes enquestes els 
estudiants manifesten el seu desig de disposar de tot el material presentat pel professor, els 
professors de l’equip consideren un error facilitar tots els continguts donats a les classes, en 
el seu mateix format i configuració, a manera d’apunts publicats pel professorat. 
 
•El nostre interès principal ha estat generar materials de qualitat que puguin ser interactius i 
suggeridors per tal de convertir-los en una guia o base a partir de la qual sigui factible 
aprofundir els continguts de les matèries impartides. No hem volgut reconvertir els antics 
manuals en paper en manuals informàtics, suposadament més innovadors. Sobre les 
propostes realitzades i obertes, l’alumne pot plantejar els seus dubtes, alhora que resol 
problemes o resol qüestions diverses. En aquest sentit s’ha definit un sistema de PowerPoint-
DEBAT per algunes de les assignatures de primer i segon cicle que l’alumne havia de 
completar amb la presentació de fitxes relacionades amb els temes plantejats i amb els 
debats generats a l’aula, amb la guia del professor i amb la intervenció simultània de becaris. 
El PowerPoint de suport era disponible al dossier electrònic amb antelació. La creació 
d’aquest tipus de dossier reclama l’ajut de personal especialitzat i la disponibilitat dels 
recursos adequats per a la seva experimentació i disseny, recursos que no sempre són 
materials o de capacitació bàsica, ja que la principal necessitat és disposar de temps 
suficient per a preparar tots aquests instruments i eines i per fer aplicacions correctes en 
grups grans, de més de 80 matriculats.  
 
•En els debats plantejats sobre art medieval s’ha cercat d’oferir al mateix temps una 
orientació metodològica per l’estudi de la història de l’art en general. Moltes assignatures 
d’art medieval s’impartien fins ara en el primer curs de la llicenciatura i resulta imprescindible 
donar bases i rudiments d’ordre general. El canvi que contempla el Grau pot permetre una 
millor especialització en algunes de les matèries que s’imparteixen dins del nostre camp. Per 
exemple, per afrontar l'avaluació de la llicenciatura exitosament, cal comprendre la diversitat 
de les opinions i els punts de vista d'investigadors i el professorat en diferents camps 
d'estudi. Per això resulta també fonamental la base bibliogràfica i les referències a les 
lectures que es fan visibles i s’integren, sempre que és possible, en el format digital de les 
classes. 
 
•En la recerca d’una adequació entre docència i investigació en el camp de l’art medieval 
hem volgut incentivar la creativitat i col·laboració dels alumnes en les tasques d'investigació 
de l’equip proposant treballs afins a les recerques del Grup Emac (no obligatoris). La creació 
de materials en un format modern que faciliti l'estudi i la comprensió en xarxa no ha d’anul·lar 
les iniciatives de l'alumnat que pot triar entre diverses formes de treball i d’estudi. No oblidem 
la part pràctica de l’ensenyament ni la necessitat de veure i entendre les obres in situ. En la 
mesura de les nostres possibilitats hem afavorit sempre la relació entre el nostre projecte 
d’investigació (grup consolidat EMAC de la UB) i les classes pràctiques i els treballs 
d’investigació tutelats. És imprescindible organitzar un marc informàtic que relacioni i integri 
la funció docent i investigadora del professorat en connexió amb els estudiants [Vegeu 
activitats de l’equip i pàgina Web] 
 
•L'edició en paper o/i en CD d'una part de les imatges de les classes o continguts de les 
activitats realitzades, que pugui incloure breus explicacions i una orientació general, 
complementen els nostres primers resultats, alguns encara en curs de realització [edició del 
seminari IMATGES INDISCRETES]. Sigui com vulgui, podem afirmar que amb aquest projecte 
hem iniciat el procés per a  proporcionar a l’alumnat una xarxa completa de nexes entre les 
assignatures d’art medieval, molt útil per a les assignatures de primer cicle, però adaptable 
també a les més especialitzades.  
 
 
 



 
 

 
 
 

C) ALTRES  
Els avenços tecnològics posen al nostre abast tota una sèrie de mitjans que podem aplicar 
de forma sistemàtica a l’ensenyament universitari, però que afavoreixen també la realització 
d’altres tasques de difusió i transferència de coneixement. El treball amb imatges digitals 
(presentacions PowerPoint...) vinculades a textos bàsics configura una eina molt interessant, 
que permet fer presentacions amb diferents graus de complexitat. L’edició parcial dels 
materials generats a les classes o les pràctiques i seminaris congrega un ventall de 
possibilitats molt important que pot contemplar també la difusió general dels temes i estudis 
de l’art medieval a Catalunya. Ens permet detectar les mancances i la falta d’obres escrites 
en català sobre determinades matèries fonamentals per a conèixer aquest període i, fins i tot, 
assenyala la falta de traduccions assequibles als estudiants d’algunes obres fonamentals 
sobre l’art català de l’etapa que tractem.  
 
 
BALANÇ DELS RESULTATS I OBJECTIUS ASSOLITS 
Com ha estat advertit l'objectiu, prioritari és l’enllaç temàtic i metodològic entre diverses 
assignatures que constitueixen part fonamental de la programació dedicada a l’art medieval 
dins de la llicenciatura d’Història de l’Art (primer, segon i tercer cicle) per tal de fornir als 
estudiants una guia que els permeti obtenir els coneixements bàsics i les eines 
metodològiques per a afrontar l'estudi d'aquests temes.  
A l’hora de treballar tant des del pla dels continguts (remetem als nostres curriculum de recerca)  
com des de les metodologies docents (plans docents i curriculums docents) hem considerat la 
futura aplicació dels nous plans d’estudis. La Història de l’Art Medieval es manté entre les 
matèries fonamentals destinades a explicar les arts plàstiques i l’arquitectura, de l’Alta Edat 
Mitjana als grans períodes definits pel romànic i el gòtic.  
 
1) Revisió comparada dels continguts de les matèries impartides amb les següents finalitats: 
●Propostes de coordinació dels continguts que han estat reflectides en part en les noves 
propostes d’assignatures del Grau (discutides i acordades en la secció d’Història de l’art 
medieval del Departament d’Història de l’Art de la UB).  
●Treball en el sistema i formes de transició d’una assignatura a l’altra: continguts pont i 
imatges de comparació. Primers acords entre els professorat de l’equip i amb integració de 
l’experiència a la Universitat Rovira i Virgili (prof. Licia Buttà) per cercar d’optimizar la 
transversalitat entre els continguts de les assignatures (treball ingent en encara en curs). 
Correspondències i il·lacions entre les assignatures generals d’Història de l’Art Medieval en el 
període gòtic i la Història de l’Art català medieval en l’explicació de temàtiques amb molt 
aspectes en comú com, per exemple,  l’art dels cistercens, dins del marc de la UB. 
● Anàlisi sistemàtica dels continguts amb millors formes de suport. Contrast de materials, 
comparacions (funcionals, iconogràfiques, estilístiques...) en base al treball amb PowerPoint. 
● Extensió del projecte de coordinació docent: implicació de nous professors i assignatures, 
associades al segon cicle i als masters. 
   
 
2) Procés de transferència dels materials dissenyats a aplicacions informàtiques.  
●Durant aquesta etapa hem treballat amb el programa Moodle (URV) i els dossiers 
electrònics (UB), que en aquest darrer cas es redefiniran en base al campus virtual. Hem 
començat a treballar en la coordinació dels programes de les assignatures que caldrà 
adaptar al Grau (xarxes de continguts afins). Definició de pràctiques aconsellades i 
tutoritzades, treballs de l'alumne i sistema d’avaluació. 
Els continguts bàsics dels dossiers es presentaran en la pàgina Web del MQD, vinculada a 
EMAC, que tenim previst connectar també amb el campus virtual. L’estructura de la pàgina 
construïda amb l’ajut de les unitats de suport a la recerca de la UB, admet la inclusió de 
materials bibliogràfics (manuals de referència però també bibliografia específica i articles o 
textos guia), materials gràfics  (fotografies, esquemes...) direccions i contactes web (pàgines 
de publicacions digitals, de museus internacionals, de bases de dades...), funcions per 
agilitzar les tasques del professor com a tutor. Temes i conceptes articulats amb vincles en 
xarxa entre les assignatures i formes hipertextuals. Cada programa pot definir-se com una 
eina de treball on-line, la base del qual poden ser els PowerPoint de referència, ajustats a 
diferents nivells i necessitats del discurs (temàtica general, cronològica, iconogràfica...).  



 
 

 
 
 

 
●Organitzar i revisar periòdicament les classes en PowerPoint ha estat una de les tasques 
inel·ludibles. Hem procurat treballar en aquesta direcció fent sempre la valoració de la 
transició i les interferències entre assignatures. El treball previ necessari per a la confecció de 
les presentacions, és a dir, la digitalització i optimització d’un gran nombre d’imatges com a 
material aprofitable per a altres usos i diferents tipus de publicació configura bases 
d’informació fonamental, però no permanent atès que cal millorar la qualitat de les imatges 
disponibles i procurar la renovació continuada dels materials obsolets. 
 
3) Publicacions  
●El treball portat a terme permet preveure la publicació en paper o format on line de diferents 
materials. Treballem encara en la redacció d’un text base per al conjunt de les assignatures 
integrades en el projecte, particularment en l’àmbit de l’art català medieval, i hem avançat 
clarament en l’edició d’estudis de recerca amb un enfocament docent, atès que es destinen 
als estudiants que volen aprofundir en la matèria d’art medieval. Aquesta idea arriba 
propiciada per  l’organització del Seminari IMATGES INDISCRETES. ART I DEVOCIÓ A L’EDAT 
MITJANA i per la divulgació dels continguts de les conferències i sessions dutes a terme 
diversos matins, de dimecres i de dissabtes, del mes d’abril del 2008. 
 
●En el nostre projecte havíem previst l’organització i publicació d’un CD interactiu, amb 
qüestions o problemes, manipulable per l’alumne. Aquest treball es troba encara en procés 
de realització a partir del materials ja aplegats, però el format CD s’ha desestimat. La 
quantitat de treball assumit, tant en el terreny de la docència com en el de la investigació, ens 
ha obligat a postposar la realització que voldríem poder formalitzar en el decurs del 2009 i a 
pensar en uns instruments més assequibles per a tots.  
Aquest format postergat en CD, es pot definir de forma  similar on line. Es tractarà de 
transferir totes aquestes experiències i conclusions en un suport còmode que afavoreixi  fer 
canvis o matisacions quan s’escaigui i permeti a l’alumnat seguir les explicacions, reflexionar 
sobre allò tractat a classe sense perdre mai la seva pròpia iniciativa, que cal incentivar 
evitant, com ja hem argumentat, que l'alumne pugui pensar que sempre s'ho trobarà tot fet. 
És possible pensar en la redacció de textos, disseny de comparacions, plantejament de 
problemes singulars o generals. 
 
El projecte millora de la qualitat docent ha comptat també amb el suport del nostre equip 
d'investigació EMAC. Romànic i gòtic, i dels materials d'infraestructura informàtica que hem pogut 
adquirir gràcies al finançament rebut des del 1997 i fins a l'actualitat. L’equip de recerca ha aportat 
investigacions inèdites i publicacions que són fonamentals per al desenvolupament de les tasques 
docents. 
 
4) Accions integrades. En el futur ens proposem incentivar les accions conjuntes entre la 
Universitat de Barcelona i  la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), ja que la professora Licia 
Buttà és membre del grup d’investigació EMAC, que integra també els professors Pere 
Beseran i Rosa Alcoy, però més enllà d’aquesta dimensió local que ens ha portat ha 
participar també en els cursos d’estiu organitzat per la URV de Tarragona (dirigit per L. Buttà 
i J. Carbonell) voldríem afavorir la internalització dels nostres estudis i docència en un marc 
més general. En aquest sentit, hem pogut convidar diferents professors d’altres universitats 
europees i catalanes que han fet aportacions interessants a la docència a la UB en el marc 
de les assignatures que impartim (Alessandro Tomei, Roberto Coroneo, Victoria Cirlot, Núria 
Sala, Màrius Vendrell), amb aportacions multidisciplinars, sigui des de la Història de l’art, la 
Història, la Història de la Literatura o l’estudi dels materials (Grup Patrimoni de la UB, 
Facultat de Geologia). També cal tenir en compte algunes de les activitats organitzades amb 
la participació de professorat extern (Fernando Gutierrez Baños, Lily Arad, Montserrat Pagès, 
Albert Sierra, Enrico Pusceddu...) i col·laboradors del grup EMAC (Marisol Barrientos, 
Gemma Escayola i Rifà). En un termini breu és prevista la realització d’un II Simposi 
internacional del Grup Emac [Contextos 1200 i 1400. Art de Catalunya i art d’Europa en dos canvis 
de segle].  
La coordinació dels estudis d’Alta Edat Mitjana i Baixa Edat Mitjana és necessària  per 
organitzar els nous ensenyaments dins de l'espai europeu d'educació superior i aconsell la 
incorporació de nous membres a l’equip, si és possible donar continuïtat a les nostres 
propostes. La transició entre aquests períodes de la història i l’art obliga a revisar 



 
 

 
 
 

persistències i canvis en les formes artístiques i a insistir en les línies creuades entre les 
assignatures que poden ajudar i enriquir els estudis d’art medieval a Catalunya. 
 
 
 
ACTIVITATS DE L’EQUIP 
A) Curs 2006-2007. Q1: POSADA EN COMÚ DE LES EXPERIÈNCIES DOCENTS:  
En les reunions dels professors es va fer una valoració de l'experiència portada a terme a 
Tarragona (URV) en relació a l’espai europeu d’educació superior (EEES) i de les aplicacions 
previstes a la Universitat de Barcelona en grups ECTS. Presentació de propostes i idees per 
a la impartició en grups grans amb assignatures pilot.  
Clarifiació dels arguments comuns i dels aspectes més sobresortints de cada assignatura, 
per tal de rendibilitzar al màxim els recursos al nostre abast i que els mateixos continguts 
artístics poden oferir com a aspectes més sobresortins i interessants. Es tracta d’assolir una 
exposició el més clara i precisa, articulada tant en el seu nivell més general com en els seus 
aspectes més específics. 
Digitalització (revisió i retoc de les imatges) i composició i ampliació dels PowerPoint de les 
classes amb l’ajut dels becaris i investigadors implicats en el seu projecte docent i també en 
el projecte d’investigació en curs. Aquestes anàlisis minucioses han comportat una selecció 
de materials essencials o imprescindibles. Es completen amb una sèrie alternativa de 
materials o recursos addicionals d’interès, que poden ser de presentació més condicionada o 
flexible (format conferencia, seminari, simposi...).  
 
B) Curs 2007-2008/2008-2009. RECERQUES BIBLIOGRÀFIQUES en el camp de la Història de 
l’art medieval (novetats) i de la docència en l’ensenyament superior amb la col·laboració de la 
becària Maria Laura Palumbo [es pot oferir un llistat de les publicacions valorades]. A partir 
d’aquestes evaluacions es defineixen les adquisicions del material bibliogràfic tenint en 
compte els materials disponibles a la Biblioteca de la Facultat de Geografia i Història. 
 
C) Curs 2006-2007. Q2: ORDENACIÓ DELS MATERIALS I NOU DISSENY DELS CONTINGUTS 
Selecció coordinada dels continguts i de  les fonts gràfiques i visuals que articulen el discurs 
de les diferents assignatures.Selecció i síntesi dels continguts preferents. 
Impartició d’un curs ECTS pilot d’Història de l’Art de la Baixa Edat Mitjana. La Facultat va 
preparar enquestes amb resultats molt positius per a aquesta assignatura. El curs següent es 
va repetir l’experiència amb aproximacions a les formes d’avaluació continuada.  
La selecció de materials disponibles, que permet establir els criteris per a totes les 
assignatures segons el nivell d'especialització i característiques, va tenir present també 
l’encaix amb les matèries d’art medieval de l’assignatura Conservació de Béns Culturals. 
Es treballa també en els cursos de doctorat (ara de Màster) dissenyats a partir dels objectius 
ja assolits a la llicenciatura.  
 
C) Curs 2007-2008. VALORACIÓ I APLICACIÓ DELS RESULTATS 
La presentació dels materials oberts dissenyats en suport informàtic (NOVES CLASSES 
COORDINADES EN FORMAT POWERPOINT, DEBATS, PROGRAMES INTERACTIUS) va 
ser aplicada en la mesura del possible al llarg del segon quadrimestre del curs 2006-2007 
però fonamentalment el curs 2007-2008. 
A partir d'aleshores s'inicia el debat sobre aquests materials i la seva eficàcia per tal d'assolir 
una millora progressiva dels mateixos tenint en compte les necessitats i l’activitat que hauria 
de desenvolupar l'alumnat. També es valoren els resultats obtinguts per a millorar les classes 
teòriques i pràctiques. S’organitzen distintes pràctiques addicionals a càrrec de les becàries: 
suport a la realització de treballs i ús dels dossiers electrònics.  
 
D) Activitats de suport: becaria del MQD (curs 2008-2009, mesos de septembre-desembre) 
La becària Mireia Bonet ha treballat els darrers mesos amb els membres del projecte en 
diferents tasques de suport i preparació de materials destinats a la publicació, difusió i 
implementació del projecte.  
La seva tasca ha estat rigorosa i molt eficaç en tot moment. Hem volgut que pogués 
col·laborar a partir del MQD en algunes de les tasques del Grup EMAC, per tal de potenciar 
la seva formació en el camp de la Història de l’art medieval i preparar els futurs estudis i 



 
 

 
 
 

recerques que vol dedicar a aquest camp de la Història de l’art. Per això ha col·laborat 
activament en la preparació de materials per a l’edició del Simposi el “Trecento en obres. Art 
de Catalunya i art d’Europa en el segle XIV” i en la preparació de materials d’ús docent que 
seran disponibles on line. 
 
Ha assistit a diferents reunions del Grup EMAC i de l’equip de professors que porta a terme 
aquest projecte. També ha estat implicada en l’organització dels materials bibliogràfics 
adquirits pel grup i ha pogut realitzar la consulta dels mateixos. 
Col·labora en l’organització d’un dossier per a les assignatures generals d’Història de l’Art 
Gòtic (Nous Corrents dels segles XII-XIII i Història de l’Art de la Baixa Edat Mitjana de la UB i 
Art Medieval de la URV de Tarragona). 
A continuació s’inclou un text redactat per la mateixa becaria, Mireia Bonet, sobre la seva 
vinculació al projecte i, en particular, sobre la seva intervenció en el Seminari DOCENCIA I 
AVALUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE L’ART organitzat al Departament d’història de l’art per el 
nostre projecte MQD, 
 
 La meva feina com a becària del Projecte de Millora i Qualitat Docent relacionada amb 

l’ensenyament d’Història de l’Art ha consistit a fer tasques de suport per a l’ajut del 
funcionament del dit Projecte.  

 Cal destacar la profitosa experiència que m’ha suposat la participació en el Seminari 
DOCÈNCIA I AVALUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE L’ART celebrat el dia 26 de 
novembre del 2008. He tingut l’oportunitat de formar part de l’ample ventall de 
persones que van intervenir en el Seminari i ho he fet parlant sobre la percepció que 
tenim els alumnes d’Història de l’Art a l’hora de rebre aquest ensenyament. He titulat la 
meva intervenció Percepció i percepcions de la Història de l’Art des de l’aula i és un 
recull d’opinions i reflexions que versen al voltant de com els alumnes vivim 
l’experiència d’aprendre una disciplina tan particular com és la Història de l’Art. De 
com la vivim a través del tracte directe amb els professors, a través del vehicle de la 
metodologia, a través de la pròpia universitat com a vertebradora de tot plegat i, a la 
vegada, de com som capaços nosaltres mateixos d’assumir tots aquests elements sense 
perdre’ns pel camí i pensant en una visió clara de futur.  

 La meva intervenció no és només fruit d’un pensament personal. És el resultat de tot un 
recull d’opinions, parers, pensaments, reflexions i criteris propis i de companys de la 
llicenciatura. He preguntat, sense tendenciositat ni esperit capciós, l’opinió sobre 
aspectes de la percepció que es té de com s’imparteix la matèria per part dels 
professors, de com se’ns ensenya a ésser historiadors de l’art, de com se’ns avalua 
(sobretot tenint en compte la implantació de l’avaluació continuada), de quin ha de ser 
el paper del professor en la nostra formació, de quin tipus de metodologia veiem més 
favorable per a l’aprenentatge, de quines són les nostres responsabilitats vers la nostra 
pròpia formació, de què han de millorar els professors i de què hem de millorar 
nosaltres per tal que l’ensenyament universitari se’n vegi beneficiat. Per tal de recopilar 
totes aquestes opinions i pensaments, no he seguit un mètode d’enquesta, sinó que són 
idees, afirmacions i intercanvis de criteri que he anat atresorant i que són el resultat de 
converses i trobades informals, on els parers de cadascú han fluït sense traves i amb 
total distensió. Aquest fet m’ha permès de copsar perfectament les veritables opinions 
sobre tots aquests temes ja esmentats i m’ha possibilitat una absoluta llibertat a l’hora 
de concordar els criteris propis amb els de la resta de persones amb qui he parlat.  

 Valoro molt positivament i plenament satisfactori el resultat de tot plegat. 
 

 [Es podrà consultar també en breu el text íntegre d’aquesta i altres  intervencions en el SEMINARI 
esmentat  en el recull que s’integrarà en la pàgina Web del Grup] 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
 
ACTIVITAT DOCENT 
 
L’activitat docent ha estat descrita en les seves línies fonamentals en els apartats anteriors 
Fem un resum de les principals activitats dutes a terme entre el 2006 i el 2008:  
 

A) Digitalització d’imatges i recerca via internet per a disposar de materials més 
fàcilment manipulables (a l’hora de fer comparacions, muntatges, esquemes 
explicatius...) i de més fàcil conservació i difusió. 

B) Renovació dels antics mitjans de projecció aprofitant les noves tecnologies. 
Generació de nous materials docents. Creació sistemàtica de sessions en 
PowerPoint coordinades entre les matèries. Inclusió d’un gran nombre d’imatges, de 
detalls i comparacions significatives, així com disposar d’una estructura bàsica fixa 
en la qual, tanmateix, es poden introduir canvis i ampliacions sense dificultat. 

C) La creació de materials de suport, en xarxa, per a l’alumnat. Edició en suport digital 
de materials emprats en les aules (i d'altres) que, sense anul·lar la tasca del 
professor, puguin servir de guia per al treball individual de l’alumne. 

D) Confecció de programes-dossier que permetin ampliar coneixements, plantejar 
problemes, endegar treballs en equip, intercanviar coneixements. 

 
 
ASSIGNATURES IMPLICADES EN EL PROJECTE ACTUALMENT 
Nous corrents artístics, segles XII i XIII 
Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana 
Història de l'Art Català Medieval  
Art Gòtic Hispànic 
Art medieval d'Espanya I 
Art medieval 
Fonts per a l'història de l'art I 
Conservació de béns culturals 
Models i influències en la Història de l’Art (Master, programa d’estudis avançats en la Història 
de l’Art, Departament d’Història de l’Art, UB) 
 
 
CURSOS I SEMINARIS ORGANITZATS 
 
Com ja ha estat recordat, la primera setmana de maig de l’any 2007 el Grup Emac va 
celebrar el seu I Simposi internacional EL TRECENTO EN OBRES, amb 120 assistents i àmplia 
implicació dels estudiants de la llicenciatura (es van concedir 4 crèdits de lliure elecció). A 
més d’aquesta trobada orientada sobretot a la internacionalització de les nostres recerques, 
però inevitablement associada a la nostra docència, el Grup ha organitzat dues trobades més 
de caire més estrictament relacionat amb el desenvolupament de les nostres tasques 
docents, sigui en el marc de la difusió i estudi de l’art medieval europeu, sigui en el context 
de la reflexió i teorització sobre la docència en la nostra disciplina. 
 
a) I CURS INTERNACIONAL: IMATGES INDISCRETES ART I DEVOCIÓ A L’EDAT 
MITJANA  [SALA GRAN de la Facultad de Geografia i Història, UB, abril del 2008] 
Amb notable participació d’alumnes del tercer cicle (doctorat i màster) implicats en les 
conferències i en l’organització. El curs va tenir una seixantena d’assistents matriculats i va 
ser reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció per la Universitat de Barcelona.  
 
Programa 
I CURS INTERNACIONAL:  IMATGES INDISCRETES ART I DEVOCIÓ A L’EDAT 
MITJANA 
Direcció de les jornades: Rosa Alcoy  
Secretaria: Guadaira Macías i Maria Laura Palumbo 



 
 

 
 
 

Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona 
 
Dimecres 2 d’abril- Conferències 
10-11’30  Els murals romànics de Santa Maria de Mur. Història i imatges. 
Montserrat Pagès i Paretas, Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Pausa 
12- 13’30 Relats de pedra, judicis finals i cicles marians en l’escola lleidatana 
trescentista. Pere Beseran i Ramon, Universitat de Barcelona 
 
 
Dissabte 5 d’abril- Conferències 
10-11’30 Herencias clásicas y atmósferas cortesanas en Sicilia: el techo 
pintado de la catedral de Nicosia. Licia Buttà, Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona 
Pausa 
12-13’30 El retablo de San Bernardino. Una mirada sobre Cerdeña y 
Cataluña en tiempo del gótico tardío. Enrico Pusceddu, Universitat de 
Nàpols/UB 
 
  
Dimecres 9 d’abril- Conferències 
10-11’30 Representación sacramental y ciclos cristológicos en la pintura 
valenciana del Internacional. Maria Laura Palumbo, Universitat de Barcelona 
Pausa  
12-13’30 Devoció i mort a mitjan segle XV. Retaules per a capelles funeràries. 
Guadaira Macías Prieto, Universitat de Barcelona 
 
 
Dissabte 12 d’abril- Conferències 
10-11’30 Pintures murals a la Vall d’Aran abans i després de Trento. Albert 
Sierra Reguera, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Pausa 
12-13’30, Guiños iconográficos en un espacio funerario: las pinturas murales 
de la capilla de San Martín de la catedral vieja de Salamanca, Fernando 
Gutierrez Baños. Universidad de Valladolid 
 
 
Dimecres 16 d’abril- Conferències 
10-11’30 La felicitat dels homes i dels sants. Un itinerari transcendent del 
romànic al gòtic. Rosa Alcoy i Pedrós, Universitat de Barcelona 
Pausa 
12-13’30 Imágenes discretas: La exaltación de la Cruz, la corona y la Iglesia 
en Catalunya y Tierra Santa". Lily Arad, Universitat de Jerusalem 
 
 
Dissabte 19 d’abril- Seminaris i debats 
10-10’30. Presentació del projecte d’innovació docent: Xarxes per a l’estudi 
de l’art medieval a Catalunya 
 
10’30-11’30. La miniatura de l’entorn del 1300: marginalia. Gemma Escayola 



 
 

 
 
 

Pausa  
12-13. La miniatura de l’entorn del 1400: marginalia.  Marisol Barrientos 
 
13-14 h. Taula rodona. DEBAT i clausura del curs: La taula de Sant 
Jordi i la Princesa del MNAC.  De la iconografia a l’estil.. 
[Veure annex amb el cartell i tríptic] 
 
 
b) SEMINARI: DOCÈNCIA I AVALUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE L’ART  
[26 DE NOVEMBRE DEL 2008].  
El seminari es va plantejar en principi centrat en el camp de la Història de l’art medieval com 
defineix el seu programa provisional, però es va considerar aconsellable que, donades les 
caracterítiques generals del tema a tractar i l’abast general de moltes de les qüestions 
implicades, obrir el discurs a totes les matèries del Departament. El seminari celebrat al llarg 
d’una única jornada va poder gaudir de les intervencions d’una vintena de professors de 
diferents generacions i especialitats, sempre dins del camp general de la Història i la teoria 
de l’art, i d’una representació dels alumnes de tots els cicles de la llicenciatura. Entre tots es 
van tractar i debatre temes fonamentals que afecten clarament la docència universitària 
actual (plans docents i programes docents, sistemes d’avaluació, noves eines didàctiques a 
l’abast, Graus i pla de Bolonya…). Atès el vincle amb el projecte es va privlegiar la 
intervenció dels medievalistes (10 en total), però sense menystenir la importància de les 
intervencions dels estudiosos d’altres moments de la Història de l’art. 
 
 
 
Programa del seminari 
DOCÈNCIA I AVALUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE L’ART 
Projecte de millora de la qualitat docent (2006-2008) 
Xarxes docents per a l’art medieval a Catalunya. 
26 DE NOVEMBRE DEL 2008 
 
Bloc 1. INTRODUCCIÓ 
9-9.30 Acollida 
Europa com a espai docent i avaluador en els estudis d’Història de l’Art 
9.30-11 
ROSA ALCOY. Presentació del seminari: espai europeu i espai local: problemes i arguments a 
debat 
GASPAR COLL. Plans docents i programes d’assignatures: més enllà d’un aplicatiu 
CARLES MANCHO. L’«afonia» en història de l’art o de com s’avalua l’expressió oral 
ANTONI CONEJO. L’ús, abús i no ús de les noves tecnologies en la docència de la Història de l’art 
LOURDES CIRLOT. La necesidad de ver la obra de arte al natural 
 
P A U S A matí 
11.30-12 .30 
TAULA RODONA. 
Adaptar-se o morir? models ideals i realitats tangibles en l’ensenyament de les arts GASPAR 
COLL, LOURDES CIRLOT, CARLES MANCHO, TERESA SALA, JOAN DOMENGE, VICTORIA 
ARTHAUD, JOSÉ ENRIQUE MONTERDE 
 
Bloc 2. NUS 
Estudiants i professorat. Persones en la valoració d’un sistema. 
12.30-14 
ÁLEX MITRANI. Integració de l’experiència professional en la tasca docent 
MARIA LAURA PALUMBO. Sobre el pasado y presente de la docencia de la Historia del arte en 
Italia 
JOSÉ ENRIQUE MONTERDE. El doctorado ¿Final de un camino? 
ENRIC CIURANS. Podem dir “adéu” a la classe magistral? 



 
 

 
 
 

VICTORIA ARTHAUD i ANNA MALLOL (alumnes d’Història de l’art i membres del sindicat 
d’estudiants AEP). Com fer eficaç l’avaluacio continudada 
P A U S A migdia 
 
16-17 
TAULA RODONA: La universitat en miniatura. Un camí vers el buit humanístic? 
ÀLEX MITRANI, ENRIC CIURANS, SILVIA CANALDA, ANNA MALLOL, GUADAIRA MACÍAS, 
JOSEP CASALS 
 
17-18 
Objectius dels estudis d’Història de l’art. Planificació, orientacions i flexibilitat 
dels estudis 
JOSEP CASALS. Acadèmia, periodisme, burocràcia 
MIREIA FREIXA. El Grau com a projecte de futur 
MIREIA BONET. Percepció i percepcions de la Història de l’Art des de l’aula 
GUADAIRA MACÍAS. Espais de transició: l’experiència d’una becaria de Formació del Professorat 
Universitari en el nou marc Europeu 
 
Bloc 3. DESENLLAÇ 
18-19.30 
La docència de la Història de l’art, una utopia ? 
Les humanitats no existeixen, la mort de l’art, l’art del passat i la Ciència 
PERE BESERAN. Avaluacions imprecises i avaluació quantitativa. Regim sedimentari i valors 
postergats 
JOAN BOSCH. Entorn de Bolonya i les “noves” metodologies docents. Algunes reflexions de 
sentit comú 
LICIA BUTTÀ. Especialización, multidisciplinareidad y arte medieval. 
FREDERIC PAU VERRIÉ. Una experiència personal i professional entorn del coneixement 
 
19.30-20.30 
TAULA RODONA i CONCLUSIONS: Noves formes i antigues formes o l’experiència del 
guany i de la pèrdua: 
FREDERIC-PAU VERRIÉ, LICIA BUTTÀ, JOAN BOSCH, MIREIA BONET, PERE BESERAN, 
MIREIA FREIXA, ROSA ALCOY 
 
Idea i direcció: Rosa Alcoy Coordinació: Pere Beseran, Licia Buttà, Guadaira 
Macías. Amb la col·laboració de Maria Laura Palumbo 
[Veure annex amb el cartell i materials per als assistents] 
Les conclusions del SEMINARI es troben en procés de redacció. També es previst recollir i 
editar les principals aportacions. 
 
 
PAGINA WEB DEL PROJECTE “XARXES DOCENTS PER A L’ESTUDI DE L’ART 
MEDIEVAL A CATALUNYA (MQD)”. Grup EMAC. Romànic i Gòtic 
 
Un dels aspectes a millorar en la docència de la història de l’art (no només d’època 
medieval), és l’aplicació dels avenços tecnològics. En aquest sentit, hem treballat en  el 
disseny i la creació d’una pàgina web que estarà vinculada a la pàgina web del nostre grup 
de recerca Emac: romànic i gòtic, (dedicat a l’art català medieval conservat fora de 
Catalunya: Exportació i migracions de l’art català. Romànic i Gòtic, amb diferents extensions i 
vigent encara fins el 2011), però que serà, alhora, independent.  

Aquesta pàgina s’estructura a partir d’una pàgina d’inici que dona accés als següents 
apartats 

Equip, breu descripció de la composició del grup i accés als Curriculums Vitae dels seus 
integrants. 



 
 

 
 
 

Activitats, arxiu històric amb informació de les activitats (congressos, seminaris, cicles de 
conferències) organitzades pel grup d’investigació i anunci de les activitats en preparació. 

Docència 

Cursos Impartits    
Presentacions  
Dossiers d'estudi     
Textos 
Materials 

   Debats 

Biblioteca, bibliografia distribuïda en els següents apartats 

Art medieval (amb diferents subapartats) 

Docència i mètode 

Altres (Activitats) 

Ressenyes (enllaç amb Matèria. Revista d’Art, consultable al portal “Racó”) 

Enllaços, ampli repertori d’enllaços a museus, institucions de recerca, biblioteques, 
biblioteques digitals, bases de dades, bancs d’imatges 

La creació d’aquesta pàgina web, afavoreix que els alumnes puguin fer la consulta d’una 
àmplia selecció de materials, així com el coneixement i l’accés, gràcies a la secció d’enllaços, 
a una ingent quantitat de recursos a la xarxa. 
La pàgina inclou i inclourà també materials inèdits creats pel grup siguin textos o seleccions 
d’imatges, propostes de comparació o noves hipòtesis de treball. És important preveure la 
necessitat de renovació constant de la pàgina.  
Han treballat en aquesta pàgina vinculada al Grup EMAC els membres del projecte MQD i la 
col·laboradora de l’equip M. Laura Palumbo. La construcció fonamental de la pàgina de Xarxes es 
realitza amb la unitat de suport a la docència, sota la responsabilitat de Jordi Pardo Carazo. 
[Estem a l’espera de rebre l’informe de tots els treballs realitzats que podrem adjuntar en un termini 
breu amb els enllaços amb l’esmentada pàgina] 
 
 
PUBLICACIONS 
 
Edició del curs I CURS INTERNACIONAL: IMATGES INDISCRETES ART I DEVOCIÓ A 
L’EDAT MITJANA [vegeu programa a CURSOS I SEMINARIS ORGANITZATS i justificació 
adjunta] per edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona. L’edició enclou la 
presentació del projecte MQD 2006-2008: Xarxes docents per a l’estudi de l’art medieval a 
Catalunya 
 
Rosa Alcoy i Pedrós, “Naturalizados o Desnaturalizados. Sobre la dimensión local e 
internacional en los procesos de evaluación de la Historia del Arte”,  V  foro sobre evaluación 
de la calidad de la educación superior y la investigación, San Sebastián, 2-5 de septembre 
del 2008 
http://www.ugr.es/~aepc/Vforo/LIBROVFORORESUMENES.pdf [El text complet de la intervenció es publicarà a la pàgina 
Web del nostre projecte] 
 
La presentació d’aquesta comunicació va ser afavorida pel projecte del Grup EMAC, amb finançament 
del Ministeri i dels fons Feder [ref. HUM2005-03961/ARTE, Ministeri d’Educació i Ciencia] 
 
 
Altres publicacions amb abast docent,  relacionades amb els estudis que porten a terme els 
membres del Grup EMAC, es troben relacionades en els seus curriculums on line en les bases de 
dades implementades des de les respectives universitats [GREC] 
 
Hem col·laborat també amb el Grup Patrimoni de la UB en les Jornades que va promoure 
juntament amb VECLUS: EL GÒTIC MERIDIONAL, CASES, ESGLÉSIES I PALAUS, amb la 
intervenció de Rosa Alcoy, La pell, el vestit i la finestra. Dialèctica d’espais entre pintura mural 



 
 

 
 
 

gòtica i arquitectura al sud d’Europa (4-5 de desembre del 2008). El material presentat es pot 
veure a http://www.egipciaques.info 
 
 
 
AVALUACIÓ DE L’IMPACTE GENERAL DE LES ACTIVITATS  
 
La primera avaluació dels debats i de la concreció dels resultats a càrrec dels professors implicats 
en el projecte és positiva i portarà a desenvolupar les correccions necessàries i ampliacions de les 
informacions i continguts en els programes de les assignatures. 
La valoració de les aplicacions dels resultats a les classes i avaluació a partir del rendiment final 
extret per l’alumnat amb els nous suports docents tant a la Universitat de Barcelona com a la 
Universitat Rovira i Virgili es pot fer a partir de les enquestes realitzades als alumnes dels 
professors que participen en el projecte per les seves universitats. Aquestes enquestes afecten a  
les diferents assignatures impartides. Els resultats han estat sempre positius i en molts casos els 
items se situen per sobre de la mitjana de l’ensenyament (cursos 2006 al 2008). 
També és molt positiva la consulta especial realitzada per la Facultat al Grup pilot ECTS d’Història 
de l’Art de la Baixa Edat Mitjana impartit el curs 2006-2007 impartit per la prof. R.Alcoy amb 
aplicació d’idees relacionades amb el projecte (Q2)  
 
La creació de dossiers en línia també pot ser valorada tenint en compte el grau de consulta i l'ús 
que en fa l'alumne, sempre i quan es puguin canalitzar sistemes de suport que permetin el 
seguiment de totes aquestes incidències. Sembla que l’ús dels dossiers ha viscut un increment en 
els darrers anys que, tanmateix, es veu frenat per la implantació d’un nou sistema. Cal tenir en 
compte, a banda dels parers de les enquestes, el grau de millora objectiva que aquestes eines 
generen en l'aprenentatge i com faciliten una millor comprensió i seguiment dels estudis i això 
requereix un termini d’aplicació i de treball més llarg. 
 
Alguns dels indicadors qualitatius i quantitatius de l’avaluació dels alumnes poden ser interessants 
per a valorar l’impacte de les millores realitzades. En qualsevol cas serà necessari revisar tot el 
sistema amb l’aplicació dels graus. 
 
 
Recordem algunes de les línies de treball ja establertes: 
 
—Enquesta preliminar per copsar el nivell d’informació i/o preparació de l’alumnat 
—L’adequació del programa al pla docent i a les característiques del curs (nombre d’alumnes, 
capacitats, coneixements i preparació previa dels alumnes....). 
—Valoració del programa a partir del nombre de classes previstes i del ritme adequat d’impartició: 
definició dels blocs temàtics i dels materials per a la seva preparació.  
—Supervisió de la presentació visual, sense encloure informació excesiva i a partir de la 
redistribució dels temes a tractar per a compensar possibles saturacions en el discurs. 
—Valoració de la profunditat i concentració en l'estudi en funció de la canalització de l'interès i la 
definició dels centres d'atenció primordials per tal d'evitar pèrdues de temps en l'ús dels nous 
recursos). 
—Funcionalitat dels recursos en línia a disposició dels alumnes: constatar si són efectius, si es 
poden consultar amb facilitat, si són o no consultats assíduament, si incideixen en el treball de 
l’alumne sobre l’assignatura. 
—Comprensió per part de l’alumnat dels enfocaments, elements metodològics i dels continguts 
bàsics de les diferents assignatures que tractem, així com de l’especial relació i transversalitat que 
es descriu entre elles en el projecte.  
—Canvis en els sistemes d’avaluació. A més dels tradicionals exàmens finals, s’han fet proves 
parcials, exercicis i presentacions a l’aula, en les classes bàsiques i en aquelles destinades a les 
pràctiques fonamentals dins d'un sistema d'avaluació contínua. De tota manera ha estat 
fonamental no saturar els estudiants amb múltiplicacions innecessàries de proves i exercicis 
redundants o excessivament fragmentats. 
—Promoció dels treballs tutelats opcionals i obligatoris. A més de permetre a l’alumne aprofundir 
en la recerca des del moment mateix del seu ingrés en la Universitat, també permeten veure en 
quina mesura els estudiants són capaços de posar en pràctica de manera individual o en equip els 
continguts i procediments que afecten la disciplina i han de ser assumits a l’aula i fora de l’aula de 
manera progressiva. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
[Vegeu també dins l’apartat d’activitat de l’equip el punt: D) Activitats de suport: becaria del 
MQD, la valoració de Mireia Bonet sobre la seva integració i col·laboració amb l’equip que 
promou el projecte XARXES DOCENTS PER A L’ESTUDI DE L’ART MEDIEVAL A CATALUNYA] 
 
 
 
 
PROJECTES DE FUTUR 
 
El Grup EMAC i l’equip que promou la seva extensió docent té previstes diverses activitats 
vinculades a la docència de les matèries d’art medieval i que donen continuïtat a la tasca 
endegada amb aquest projecte al llarg dels anys 2006-2008. La correspondència entre les 
tasques docents i investigadores i la seva integració i coordinació són objectius bàsics del 
nostre Grup i esperem que hagin pogut quedar suficientment reflectits en aquesta Memòria. 
 
La principal activitat ja programada dins del curs 2008-2009 és el segon Seminari dedicat a 
IMATGES INDISCRETES. SOTA EL PARAIGUA DELS GRANS MESTRES MEDIEVALS I MODERNS 
organitzat pel nostre Grup de recerca amb la col·laboració del Grup emergent d’història de 
l’art de l’època moderna “Art i religió a Catalunya durant els segles XVI i XVII”. Aquest curs 
ha estat reconegut amb dos crèdits de lliure elecció i tindrà lloc els dimecres del mes d’abril 
del 2009. Existeix ja un programa provisional. 
 
També s’ha presentat una proposta de Curs per als juliols de la Universitat de Barcelona: 
ICONES I ICONOGRAFIES MEDIEVALS, coordinada per R. Alcoy i P. Beseran . Existeix ja un 
programa provisional. 
 
Es prepara també una segona jornada sobre la docència de la Història de l’art, probablement 
de caire més específic que la primera i que es generarà a partir de les conclusions de la 
primera trobada. La celebració es prevista per als mesos d’octubre o novembre del 2009. 
 
Més vinculades a les tasques de recerca, però sense exclusió de l’alumnat de la llicenciatura 
i del Grau, si escau, es prepara el II Simposi Internacional del Grup Emac, previst en aquest 
moment per al mes de novembre del 2009 i no per el maig com havia estat la primera 
intenció. Diverses causes han aconsellat posposar aquesta complexa activitat uns mesos. La 
presentació de comunicacions i l’organització contemplen una generosa implicació dels 
estudiants de tercer cicle seguint el model imposat en el I Simposi. 
 
Finalment cal fer al·lusió a la necessitat de mantenir actualitzada la Web que estem generant 
i que ha de servir de base i donar difusió a les xarxes en que s’impliquen les nostres 
recerques i docència en el camp de la Història de l’Art. Aquest espai servirà també com a 
centre de referència per a la presentació de noves activitats, treballs i publicacions, i tota 
mena d’informacions vinculades al Grup EMAC i els seus futurs projectes docents i de 
recerca. 



 
 

 
 
 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00182, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 12 de desembre de 2008 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


