
Art i història: conceptes, ús, tècniques i 
tipologies      
L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar alguns recursos i maneres de treballar 
la història de l'art a través d'Internet, no tant en allò que fa referència a la seva 
història -cosa que ja hem anat fent en altres pràctiques- sinó en allò que es 
refereix a la part teòrica més general: conceptes, pautes d'anàlisis, tipologies, 
etc. 

Conèixer l'art, de Frederic Chordà, és una bona web per encetar el tema: 

http://www.xtec.net/~fchorda/credit/index.htm 

• La web desenvolupa un dels crèdits variables tipificats de l'ESO: Com 
llegir l'arquitectura, l'escultura i la pintura, i al marge de desenvolupar el 
tema, inclou Conceptes, Vocabulari, Imatges, Activitats i Didàctica. 
Després d'una introducció que descriu què fareu en el crèdit trobareu els 
apartats següents:     Programació e l'activitat      

• Podeu completar el tema amb un audiovisual: Síntesi d'història de l'art 
de Catalunya, d'una durada de 27 minuts, que pot ajudar a 
contextualitzar els conceptes teòrics del crèdit en una síntesi històrica. 
Podeu veure també una excel·lent animació de 12 minuts basada en la 
pintura de Raymond Delvax que us pot ajudar a entrar en l'art 
contemporani: Lignes de vie. 

• http://www.arte.tv/de/film/kurzschluss/KurzFilme/400994,CmC=500214.ht
ml 

També podeu trobar vídeos d'art a: 
http://gse.uml.edu/cheney/film/http://gse.uml.edu/cheney/film/ o a la Videoteca 
digital.  
        
Podeu ampliar informació i recursos a: 

• http://www.xtec.cat/~jbuxader/historia/socials/art.htm 
• http://recursos.cnice.mec.es/historiadelarte/ 
• http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/etic48rp.htm 

No us perdeu aquesta web: http://www.metmuseum.org/toah/splash.htm 
 
. aquestes:     
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/arte/i
ndice.html 
http://hipatia.uab.cat/art/publica.asp 
http://www.xtec.net/~arierai/ 
http://www.xtec.net/~xripoll/retrat0.htm 
   
 
 
 



Un dels llocs on l'art prehistòric  es troba representat en la seva màxima 
expressió és a les coves d'Altamira. La web del Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira a l'adreça http://museodealtamira.mcu.es ofereix un 
bon grapat de dades, imatges, vídeos i les activitats didàctiques que organitza 
el museu al voltant de les coves. 
Visiteu la zona Salas  del museu i en concret l'anomenada Neocueva . Podreu 
conèixer aquesta reproducció i els diversos recursos museogràfics que apropen 
a les formes de vida de fa més de 14.000 anys. 
         Per saber les característiques principals de l'art prehistòric de manera 
esquemàtica visiteu la web Apunt d'història de l'art a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~jarrimad/antigua/prehisto.html.       
Les construccions megalítiques estan representades a la miniunitat didàctica 
Els dòlmens, a l'adreça 
http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/dolmen/index.htm. 
        
  A la web Itinerari megalític a l'Albera, a l'adreça 
http://www.xtec.cat/recursos/curricul/socials/megalits/lacultura.htm, disposeu 
d'una guia didàctica que proposa un treball de camp per ajudar a fer més 
entenedor el món de la cultura megalítica.  
      Informació complementària      

Un bon exemple és el cas de la web Claves de la evolución humana, a l'adreça 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/index.h

tml  

i Tras las huellas de nuestos orígenes, a l'adreça 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/in

dex.html. 

PPPPer treballar l'art, l'evolució, els jaciments, l'hàbitat, la tecnologia, les creences, er treballar l'art, l'evolució, els jaciments, l'hàbitat, la tecnologia, les creences, er treballar l'art, l'evolució, els jaciments, l'hàbitat, la tecnologia, les creences, er treballar l'art, l'evolució, els jaciments, l'hàbitat, la tecnologia, les creences, 

l'efecte de les glaciacions i altres temes, visiteu la web l'efecte de les glaciacions i altres temes, visiteu la web l'efecte de les glaciacions i altres temes, visiteu la web l'efecte de les glaciacions i altres temes, visiteu la web Nuestros orígenes,Nuestros orígenes,Nuestros orígenes,Nuestros orígenes, a  a  a  a 

l'adreça l'adreça l'adreça l'adreça http://www.nuestrosorhttp://www.nuestrosorhttp://www.nuestrosorhttp://www.nuestrosorigenes.comigenes.comigenes.comigenes.com....    

La web Becoming Human, a l'adreça http://www.becominghuman.org, té gran 

rellevància. Entre altres recursos ofereix un documental interactiu sobre la 

història dels nostres orígens i l'evolució de la nostra espècie. També, si accediu 

a la secció Leraning center I ActivitiesI Building bodiesLeraning center I ActivitiesI Building bodiesLeraning center I ActivitiesI Building bodiesLeraning center I ActivitiesI Building bodies, els alumnes poden 

reconstruir un esquelet de ximpanzé i un altre d'humà. 

Com a cloenda d'aquest apartat informatiu, incloem una adreça amb un 

tractament específic del paper de la dona a la prehistòria: la web Hominidés, en 

francès, a l'adreça http://hominides.com. En concret, el tractament específic 

sobre la dona prehistòrica el trobareu a 

http://hominides.com/html/dossiers/femme_prehistoire.com. 



Al portal edu365 disposeu d'unes activitats adreçades als alumnes de primària, 

però que us poden ser d'utilitat a l'hora de presentar el tema de la prehistòria. 

Ho trobareu a l'apartat No badis, a l'adreça 

http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm. 
               

 

      

ELS IMPERIS AGRARIS:EGIPTE I MESOPOTAMIA.MANIFESTAC IONS 
ARTÍSTIQUES 
 

En aquesta pràctica estudiareu la importància que van tenir els rius Tigris i 

Eufrates a la zona mesopotàmica i el Nil a les valls egípcies per al 

desenvolupament dels primers imperis agraris de fa aproximadament 5.000 

anys. Veureu també com era el sistema de govern, la forma de viure i també de 

morir -per la qual cosa no podreu oblidar la importància de les construccions 

funeràries i les seves representacions artístiques en honor als morts-, els 

avenços tecnològics molt relacionats amb el control i l'aprofitament de l'aigua, 

el sistema d'escriptura i les creences. 

Per començar, podeu situar geogràficament aquests dos imperis. A la xarxa hi 
ha diferents adreces amb mapes per visualitzar poblaments, accidents 
geogràfics, elements rellevants del relleu i altres dades d'interès. Un exemple 
és la pàgina 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/eso_antigua_t02.html, on 
podeu trobar uns mapes molt interessants sobre Egipte i Mesopotàmia. 
       
 
      Hi ha una cronologia de l'Egipte antic a l'adreça 
http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/crono/crono.htm. Si feu clic 
sobre la part que parla de la prehistòria d'Egipte, apareix un mapa amb les 
ciutats més importants del moment.        
 
      De fet, a la pàgina de l'àrea de ciències socials de secundària del portal 
edu365.com, a l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/index.htm, 
disposeu d'un conjunt de MUD que treballen diferents elements de la civilització 
egípcia.        
 
      Anteriorment ja hem comentat la importància que tenia l'aigua en la vida del 
egipcis. Si accediu a la web 



http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/nil/index.htm podeu triar entre 
tres interactius diferents:        
      Si el modus vivendi era important per a la civilització egípcia, no menys 
importància tenia la mort. Els egipcis tenien la creença que després de la vida 
terrenal hi havia una vida més enllà, de la qual només podien gaudir si les 
seves accions a la Terra havien agradat als déus. Teniu una altra miniunitat, El 
judici d'Osiris, que parla específicament d'aquest aspecte, a l'adreça 
http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/pesdelcor/index.htm        
 
      Com a complement a aquesta MUD teniu el conte La llegenda d'Isis i Osiris, 
a l'adreça http://www.xtec.cat/recursos/cultura/contes/arreu/isis.htm 

Un fet complementari a l'exposat anteriorment és tot el procés de momificació, 

que de ben segur resultarà molt atractiu per als alumnes. A la MUD Mòmies 

podeu veure en què consistia el procés de momificació. La trobareu a l'adreça 

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/momies/index.htm 

           Els monuments funeraris  egipcis també estan ben representats al 
portal edu365.com. Visiteu l'adreça 
http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/piramide/index.htm .        
 
      Per completar aquest apartat de la construcció dels monuments funeraris, 
una visita a la web Egiptomanía de l'adreça 
http://www.egiptomania.com/piramides/ us aportarà informació sobre les 
tècniques de construcció, les eines utilitzades, les teories, les visites virtuals i 
altres aspectes molt interessants per iniciar temes de debat amb alumnes de 
batxillerat.      
       
És visita obligada per poder recollir informació de "primera mà" la web del 
museu egipci del Caire, a l'adreça http://www.egyptianmuseum.gov.eg/. La 
visita virtual a les seves sales i col·leccions us pot ajudar a il·lustrar el mode de 
vida de la societat egípcia a partir d'elements d'ús quotidià, objectes de joieria, 
elements funeraris, mobiliari, etc. Podeu consultar els detalls de les peces de la 
col·lecció i fer un recorregut virtual per les plantes del museu. La web inclou 
també un apartat de jocs que podeu utilitzar amb els alumnes més petits.  
       
      Per acabar, una visita a la web del Museu Britànic  completarà un bon 
recorregut pels diferents aspectes de les cultures objecte d'aquesta pràctica. 
Trobareu la informació a l'adreça http://www.thebritishmuseum.ac.uk/.  
     
 La zona dedicada a l'aprenentatge interactiu mostra tots els vessants 
interessants per a l'alumnat de l'antic Egipte. La trobareu a l'adreça 
http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html i està en anglès. 

Tot i que hem centrat l'atenció en els recursos relacionats amb Egipte, no 

deixeu de visitar la zona dedicada a Mesopotàmia, a l'adreça 

http://www.mesopotamia.co.uk/menu.html.       



      Informació complementària      

• http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/elneolitico.htm 
La web Del Neolítico a las sociedades urbanas del próximo oriente. 
Fuentes arqueológicas aporta un material adaptable a qualsevol nivell. 

• http://iris.cnice.mec.es/kairos/temas/Oriente/oriente1_02.html Material 
adaptable a batxillerat. 

• http://www.egiptologia.com/religion/default.htm Per aspectes referents a 
la simbologia egípcia.  

• http://www.egiptomania.com/mitologia/ Textos que parlen sobre 
mitologia.  

• http://clio.rediris.es/fichas/hammurabi.htm En aquest web es pot trobar el 
text parcial del codi d'Hammurabi traduït al castellà  

• http://www.egiptoaldescubierto.com/ Web interessant amb molta 
informació visual sobre la vida a l'antic Egipte. 

• http://www.fundclos.com/ Web de la Fundació Clos, en la qual destaquen 
el museu i les activitats adreçades als estudiants.  

             Algunes enciclopèdies que també podeu consultar són: 

• Encyclopedia Universalis (en francès)  
• The 1911 edition encyclopedia (en anglès)  
• Webencyclo (en francès) 
• Encyclopedia of the Orient  
• ArtCyclopedia 
• Termcat 
• Diccionario de la lengua española (RAE) 
• Diccionario geogràfico universal  
• Encarta (amb diccionari, thesaurus, atlas...) 
• Free Internet Encyclopedia  
• Enciclopedia Libre Universal en español  
• Stanford Encyclopedia of philosophy  

Comencem el recorregut amb la web Labyrinthus. Aquesta web recull enllaços 
que us donaran accés a moltes altres webs que parlen de la mitologia grega, 
aspecte d'importància cabdal per a aquesta civilització 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/internet/interet2.htm 
Per disposar d'apunts textuals amb moltes característiques que definirien la 
cultura grega, accediu a la web Apunts d'història i geografia, a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~csoria1/catala.htm. Feu clic sobre la imatge del disquet i 
descomprimiu-lo. Tindreu a la vostra disposició uns apunts interessants per 
facilitar als alumnes.  
            No hem d'oblidar el vessant polític del món grec: dels diferents tipus de 
govern fins a arribar als conceptes de democràcia, tirania... Podeu visitar la 
web Grècia antiga, a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/greciaantiga.htm. Des d'aquesta pàgina 
trobareu enllaços a altres pàgines amb informació diversa sobre la Grècia 
antiga: cultura i societat, arquitectura, els jocs olímpics, mitologia, expansió 
territorial, art, vida quotidiana...        



      No deixeu de visitar els enllaços als quals podeu accedir des de la web 
anterior. Com a mostra, destaquem El laberint de Grècia, a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/grecmapa.htm (adreça que ja 
heu visitat anteriorment), que a més de tractar temes organitzatius, polítics, 
arquitectònics, les institucions polítiques, etc., presenta un interessant apartat 
anomenat La vida privada dels atenesos  (la casa, els banquets o simposis, la 
situació de la dona, el matrimoni, l'amor i el sexe, els fills i l'educació).        
 
      Pel que fa a l'estudi de la influència de la civilització grega sobre Catalunya, 
visiteu la web anomenada La polis grega a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~areverte/empuries/. Podeu veure imatges del llegat grec a 
Empúries i del museu.        
 
      Per la seva banda, el Museu d'Arqueologia de Catalunya també dóna 
informació sobre les ruïnes d'Empúries amb visites, activitats i cursos de 
formació que s'organitzen, a l'adreça http://ftp.mac.es/empuries/.        
 
      Com a complement de la web anterior, visiteu Cap de Creus OnLine, a 
l'adreça http://www.cbrava.com/cat/articles/ruines_d_empuries.php       : 
Als alumnes els pot resultar motivador navegar per la web 
http://members.tripod.com/%7Etonycornella/mito-home.html, que parla, entre 
altres coses, de la mitologia i la seva influència, per exemple, sobre la nostra 
literatura. Feu que cerquin quines aportacions ens ha deixat Grècia en la nostra 
vida quotidiana: en l'ambit polític, artístic, literari, lingüístic, etc. A més a més, 
han de cercar una biografia breu d'algun personatge, com per exemple, 
Pèricles, i saber qui va ser el precursor de la democràcia. 
 
ROMA  
 
Inicieu el recorregut accedint a la web Idus: el Imperio Romano, on podeu fer 
un recorregut de la història de Roma des del seus orígens, les etapes i els 
personatges importants a l'adreça http://www.imperioromano.com/index2.htm. 
El fris cronològic del qual disposa us pot ser de gran ajuda per situar els 
períodes més rellevants. 
La web Imperial Forum Official Site ofereix la possibilitat de recrear virtualment 
l'aspecte del fòrum de Roma tal com va ser concebut amb reconstruccions 
virtuals dels seus principals elements. Visiteu l'adreça 
http://www.capitolium.org/eng/virtuale/virtuale.htm.  
Des de la pàgina principal de l'apartat de socials ESO del portal edu365.com 
accedireu a l'interactiu El temple romà de Barcelona, a l'adreça 
http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/temple/index.htm.  
Una bona font per fer consultes i visualitzar el llegat romà a Catalunya la teniu a 
la web del Museu Nacional Arqueològic de Catalunya, a l'adreça 
http://www.mnat.es/.  

La trobareu a l'adreça http://www.legionesromanas.com/; també inclou un 
apartat anomenat Mapes i... on visualitzareu l'expansió de l'imperi a partir d'una 
voltant de la webquest Roma, un imperi desaparegut, a l'adreça 
http://www.xtec.cat/recursos/webquests/htm/roma.htm.  



Com ja heu vist en altres ocasions, des de la web Roma a l'Edat Antiga, a 
l'adreça http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/romaantiga.htm, teniu accés a 
molts enllaços interessants sobre Roma.  
       
 
    Una bona font per fer consultes i visualitzar el llegat romà a Catalunya la 
teniu a la web del Museu Nacional Arqueològic de Catalunya , a l'adreça 
http://www.mnat.es/.        
 

     Les legions romanes van ser el braç armat de l'imperi, i van possibilitar la 
conquesta i el control dels territoris. La web Las legiones romanas fa un estudi 
documentat sobre l'organització de l'exèrcit romà, el sistema organitzatiu, els 
elements tàctics, materials, distribució geogràfica, campanyes... La trobareu a 
l'adreça http://www.legionesromanas.com/; també inclou un apartat anomenat 
Mapes i... on visualitzareu l'expansió de l'imperi a partir d'una línia cronològica. 
       
En aquesta activitat els alumnes han de dur a terme un treball al voltant de la 
webquest Roma, un imperi desaparegut, a l'adreça 
http://www.xtec.cat/recursos/webquests/htm/roma.htm. El treball s'ha de fer en 
grup de 4 alumnes i s'aplicarà el mètode d'experts , molt ben explicat a la 
webquest. La professora és Sílvia Soteras, que ha fet aquesta activitat i que 
forma part d'un grup de treball sobre mètodes cooperatius. 

      Informació complementària      

• http://cv.uoc.es/~jmunozmi/webqr/wqromact/index.htm. És una webquest 
molt interessant. Mostra les etapes de Roma molt ben explicades. 
Incorpora activitats i una programació que us pot resultar molt útil. 

• http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/romamapa.htm. Si entreu 
en aquesta web, trobareu tota la història de Roma amb un índex molt 
clarificador. També disposa d'informació complementària de qualsevol 
apartat. Si entreu a l'enllaç sobre el cristianisme, podeu trobar informació 
més concreta sobre aquest tema. 

• http://www.xtec.cat/~jarrimad/grecia/grecia.html. Art grec. 
• http://www.xtec.cat/~fchorda/credit/credit2/htm/216.htm. Art grec. 
• http://www.museoromano.com/. Museo Nacional de Arte Romano de 

Mérida.  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La fi del món antic i l'Islam      
L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer l'origen de l'islamisme, l'organització 

social, econòmica i política de la civilització islàmica, la seva influència en la 

nostra cultura i veure la rellevància de l'Al-Andalus i les seves manifestacions 
artístiques. 

Inicieu la navegació per la web de Xavier Ripoll que presenta de manera 
excel·lent tot allò referent a la civilització islàmica en general i també a la seva 
influència dins de la península Ibèrica. La web, anomenada genèricament 
L'Islam a Catalunya, ofereix una visió de conjunt mitjançant seccions com 
l'arribada de l'Islam a la península Ibèrica, les activitats i el treball, la societat i 
l'economia, la ciutat islàmica, la cultura, les etapes de la presència musulmana, 
l'anàlisi d'un edifici i la mediateca. La trobareu a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~xripoll/cat/islam.htm. 
       
Una font molt interessant d'informació sobre la presència àrab a la península 
Ibèrica és la web Legado Andalusí, a l'adreça http://www.legadoandalusi.es. La 
fundació creada a tal efecte us oferta una informació molt completa sobre 
aquest estat musulmà a la península Ibèrica amb seccions sobre història, 
cronologia, art i arquitectura, llegat científic i cultural, la vida quotidiana i un 
glossari. També disposa de propostes amb itineraris culturals, rutes, 
publicacions, exposicions i una revista de publicació periòdica.  
      Com a complement a aquestes informacions més "acadèmiques", seria 
interessant que amb els alumnes més grans entreu a webs on s'explica l'Islam i 
es recull l'actualitat des del punt de vista islàmic per tal de fer algun tipus de 
treball d'anàlisi comparatiu a l'aula i d'estudi dels costums i del mode de vida de 
les societats islàmiques. Per exemple, podeu visitar la web Musulmanes 
andaluces, a l'adreça http://www.musulmanesandaluces.org/.        
 
      Una altra adreça on podeu trobar informació és El Islam en línea, a l'adreça 
http://www.islamenlinea.com/, amb apartats com una guia explicativa de les 
creences, pràctiques, comparativa de les religions, etc.         
      Informació complementària      

• http://ca.wikipedia.org/wiki/Islam Parla sobre la religió islàmica. Es troben 
sons en àrab que es poden escoltar. Interessant  

• http://www.webislam.com/. Portal sobre l'Islam en castellà. 
• http://www.intratext.com/X/ESL0024.htm. Versió en castellà de l'Alcorà. 

 

 

 

 



              Informació complementària      

Podeu trobar altres cronologies a: 

• Cronologías (Biblioteca UNED) 
• Ibercronox 
• Timeline of Art History 
• Timeline: Ancient Rome 
• History timeline of China 
• African Timelines 
• French history timeline 
• Timeline of british history 
• American history timeline 
• BBC history timelines 
• World History Timeline 
• Asian History Timeline 

Sobre calendaris també podeu mirar a: 

• Earth Calendar 
• Time and date 
• Interfaith calendar 
• Calendars trough the ages 
• History of Astronomy: Topics: Calendars, Time and Chronology 
• Frequently Asked Questions about Calendars  
• The calendar 
• A Brief History of the Calendar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Art romànic i gòtic         
 
Per conèixer aquesta etapa històrica a Catalunya, podeu començar visitant la 
web del Museu d'Història de Catalunya. La seva web, a l'adreça 
http://www.mhcat.net/oferta_museal/exposici_permanent/el_naixement_d_una_
naci, ofereix una visita virtual a la seva exposició permanent i força informació 
sobre l'època que estem treballant. A la web disposeu també d'activitats 
educatives i dossiers didàctics. 
                    
      Continuant amb els orígens de Catalunya, visiteu la web Internet a l'aula, a 
l'adreça http://www.xtec.net/aulanet/viatge/credit1/03/repro13a.htm. Com ja heu 
vist anteriorment, disposeu de material gràfic, sonor i enllaços interessants.        
 
      Una altra aproximació a l'edat mitjana a Catalunya la trobareu a la web 
Gerbert d'Orlhanc, una visió a través de la figura d'un monjo benedictí. Hi ha 
apartats sobre la figura d'aquest personatge, l'any 1000, la societat feudal, la 
ciència i la cultura i activitats didàctiques per als alumnes. La trobareu a 
l'adreça http://www.xtec.net/recursos/socials/gerbert/any1000.htm.        
 
      Per cloure aquest tema, podeu fer-ho a partir de la web Els remences, a 
l'adreça http://www.remences.com/. Conté molta informació de la situació dels 
camperols a Catalunya i les circumstàcies que expliquen la revolta.  
   
 
   
  Art romànic i gòtic        
L'art romànic és el primer moviment artístic medieval que va assolir un grau 
d'internacionalitat a Europa. Un bon lloc per fer un recorregut per les obres i 
característiques més representitives del romànic és la web del Museu Nacional 
d'Art de Catalunya, a l'adreça http://www.mnac.es/. En la seva exposició 
permanent hi ha obres fonamentalment del romànic català dels segles XI, XII i 
XIII.  
       
 
      Parlar del món medieval i no presentar els grans monestirs i castells que 
encara perduren a través del temps és un acte imperdonable. A la web Castell 
de Mur http://www.xtec.net/~ebiosca/prin.htm fareu una visita interactiva per 
l'interior del castel de Mur.        
 
      Sobre els monestirs, a Internet a l'aula, a més d'informaciço textual, 
trobareu activitats per als alumnes (a l'adreça 
http://www.xtec.net/aulanet/viatge/credit4/03/expal43.htm#act_4).        
 
      Per complementar aquesta informació sobre els monestirs, podeu veure les 
activitats que es proposen a l'activitat JClic anomenada La vida a l'edat mitjana. 
Els monestirs, a l'adreça http://clic.xtec.es/db/act_ca.jsp?id=1458. Tot i ser per 
primària, segur que us pot ser d'utilitat.        
 



      Tampoc podem oblidar la riquesa de l'arquitectura romànica de la vall de 
Boí. Des de la pàgina Història de la Vall, a l'adreça 
http://oliba.uoc.es/boi/portal/s_art/, trobareu una web amb molta informació 
general al voltant de l'art medieval i en concret sobre la història de la Vall.        
 
      Per la seva banda, són nombrosos els recursos dels quals disposeu sobre 
el gòtic. Podeu visualitzar la zona dedicada al Museu d'Art de Catalunya, a 
l'adreça http://www.mnac.es/.        
 
      Considerats per molts com el monument gòtic espanyol per excel·lència, la 
catedral de Burgos disposa a l'adreça http://www.catedraldeburgos.es/ de tota 
la informació.        
 
      Per poder establir comparacions amb una altra joia del gòtic, visiteu la web 
de la catedral de Notre Dame, a l'adreça 
http://www.cathedraledeparis.com/ES/O2.asp.        
 
      Xavier Ripoll té una web molt interessant sobre l'art al llarg de les diferents 
èpoques. Hi fa sempre una introducció històrica recolzada per imatges o 
contruccions de l'època. Vegeu-la a l'adreça 
http://www.xtec.net/%7Exripoll/art2.htm. També en la mateixa línia, però amb 
activitats per als alumnes, visiteu l'adreça 
http://www.xtec.net/~ncoma4/romanic-gotic/. Teniu a la vostra disposició una 
activitat didàctica adreçada a conèixer les característiques del romànic i el 
gòtic.       Programació de l'activitat     Aprofitant la importància i abundància 
dels referents arquitectònics de l'època a Catalunya, cal fer una cerca d'aquests 
elements aquitectònics, com ara castells i fortificacions, monestirs i esglésies 
romàniques i gòtiques.  

• A l'adreça 
http://www.edu365.com/primaria/muds/socials/editor_comarca/index.htm 
disposeu d'un aplicatiu editor de comarques que pot ser de gran utilitat  

      Informació complementària      

• La invasió àrab d'Espanya: 
http://www.almendron.com/historia/medieval/medieval.htm  

• Història de Catalunya: 
http://www.tvcatalunya.com/historiesdecatalunya/cronologia/cron102834
478.htm amb explicacions sobre el període i els temes relacionats 
(pagesia, Islam, creació de la corona catalanoaragonesa...). 

• http://www.xtec.net/~mpuigpe1/art_catala/index.htm. I introducció a l'art 
català al llarg de totes les èpoques. 

• http://www.educahistoria.com/database/links.php?cat=75. Enllaços a 
recursos sobre el romànic i gòtic. Sols cal demanar-ho al cercador. 

• http://www.barcelona-on-line.es/cat/turisme/bcn_gotic.htm. Informació 
sobre el barri gòtic de Barcelona. 

• http://www.monografias.com/trabajos4/artgotico/artgotico.shtml. Molta 
informació textual sobre les característiques del període i les seves 
disciplines.  



               
  
Art renaixentista i barroc         
 
 visiteu una web amb un conjunt d'informacions sobre aspectes com la nova 
concepció de l'art de l'època, la importància dels materials, el treball de l'artista, 
el tema predominant, els períodes, els autors més importants de cada 
especialitat, etc. Tota aquesta informació la podeu trobar d'una manera 
resumida a la web Art del Renaixement, a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~fchorda/renaixe/index.htm. A més, inclou activitats per a 
l'aula i models de treball fets pels alumnes. 
       
      Trobareu apunts textuals sobre el Renaixement a la web L'Europa del 
Renaixement: cultura i art, a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~csoria1/apunts/catala/renaixe.htm.        
 
      Complementant les informacions de les dues webs anteriors disposeu de la 
web L'art català, a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~mpuigpe1/art_catala/renaixentista.htm, dedicada de 
manera més específica a l'art renaixentista a Catalunya.        
 
      Com a complement de les webs anteriors visiteu Internet a l'aula, 
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit4/04/repro44e.htm, que ofereix recursos 
i activitats sobre el Renaixement: Renaixement italià, l'arquitectura, pintura, 
escultura, etc.        
 
      Figures de la importància de Leonardo da Vinci, Miquel Àngel, Botticelli, 
Rafael, etc., tenen molta presència a la xarxa. Com a exemple mireu algunes 
webs dedicades a la figura de Leonardo da Vinci: http://www.mos.org/leonardo/, 
http://www.museoscienza.org/default.asp, http://www.leonardo.net/main.html, 
http://www.artcyclopedia.com/mostpopular.html Als cercadors trobareu 
moltíssimes adreces dedicades a cadascun d'aquests artistes.        
 
      Com a exemple d'activitat que podeu fer amb els alumnes, us proposem 
que visiteu la web Histodidàctica. Aquesta web us resultarà de gran utilitat per a 
l'estudi general de les ciències socials (didàctica de la història, ensenyament de 
la història amb les noves tecnogies, llibres comentats, webquests...) i en 
concret disposa d'una secció dedicada als jocs, Animaciones y juegos, a 
l'adreça http://www.ub.es/histodidactica/animaciones.htm. 
       
      Una d'aquestes animacions explica de manera molt il·lustrativa l'obra El 
naixement de Venus de Sandro Botticelli, un dels representants del 
renaixement italià del Quattrocento. La composició del quadre, la tècnica amb 
la que es va realitzar, el context històric en que va sorgir l'obra, la biografia de 
l'autor i imatges de les seves obres principals. Podeu visualitzar aquest 
interactiu clicant sobre la imatge que teniu a continuació.        
 
   
 



    No oblideu també que les webs de molts dels museus més importants del 
món faciliten molta informació sobre les obres dels autors més representatius 
d'aquesta etapa. Per exemple a les adreces 
http://www.polomuseale.firenze.it/uffizi/sala10.asp i 
http://www.polomuseale.firenze.it/accademia/elenco_sale.asp accedireu a la 
Galleria degli Uffizi i a la Galleria dell'Academia.        
 
      A Catalunya visiteu la web del Museu Nacional d'Art de Catalunya, a 
l'adreça http://www.mnac.cat, la secció Renaixement i barroc.        
 
      Per a l'alumnat de batxillerat, hi ha una web presentada per la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) que ha creat un curs d'art en línia. Podeu trobar 
tota la informació per poder tenir uns bons coneixements sobre l'art del 
Renaixement a l'adreça 
http://cv.uoc.es/~982_04_005_01_web/fitxer/renaix.htm.       Per finalitzar 
aquest apartat, afegim un exemple una mica atípic de la infuència del 
Renaixement sobre una ciutat: Tortosa al llarg del segle XVI. La web La festa 
del Renaixement, a l'adreça 
http://www.festadelrenaixement.org/epoca/index.asp, presenta tot un seguit 
d'informacions sobre la influència d'aquest moviment artístic a la ciutat, 
activitats lúdiques, un recorregut pel patrimoni artístic, etc., quan esdevingué un 
dels centres culturals i artístics més rellevants de Catalunya.        
 
      El barroc        
Seguim la mateixa línia de treball de l'art renaixentista i us presentem una web 
que dóna una visió molt completa de tot el moviment artístic barroc anomenada 
Filosofia i art barroc a l'adreça 
http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum1/jcampas/mvela8.html. 
       
      La influència de l'art barroc la visualitzareu a la web L'art català i a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~mpuigpe1/art_catala/barroc.htm.        
 
      Sobre l'arquitectura barroca disposeu d'informació a l'adreça 
http://www.xtec.cat/~sescanue/barroc/catala/index.html i també a Art history 
resurces, a l'adreça http://witcombe.sbc.edu/ARTHbaroque.html#Baroque, amb 
molts enllaços interessants a altres lloc webs amb informació sobre el període.  

Una guia completa sobre els diferents aspectes de l'art barroc la trobareu a la 

web Guías del bachillerato, a l'adreça http://www.liceus.com/cgi-

bin/gba/40301.asp 

      Ja sabeu que a la web Internet a l'aula 
(http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit4/04/repro44e.htm) disposeu 
d'nformació específica sobre el període (conceptes, arquitectura, escultura, 
pintura) i la influència a Catalunya.       Dintre del ventall d'artistes espanyols 
més rellevants del període que ens ocupa podríem destacar l'obra de 
Velázquez. Trobareu una activitat interessant per als alumnes feta a partir del 
quadre Las meninas. A l'adreça 



http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum1/jcampas/menines.html disposeu 
d'un material per anar analitzant des de diferents punts de vista el quadre.        
 

      Per acabar aquesta pràctica, visiteu la web Centro virtual Cervantes, a 
l'adreça 
http://cvc.cervantes.es/actcult/museoprado/citas_claroscuro/velazquez/velazqu
ez.htm, on podreu visualitzar moltes de les seves obres.       
http://phobos.xtec.cat/jsoroll1/?q=node/7 a l'apartat d'anàlisi d'obres, perquè 
serveixi de guia per fer el comentari d'una obra pictòrica.  

      Informació complementària      

• http://www.mnac.cat/cat/renaixement/cambo.htm. Hi ha la possibilitat de 
fer visites comentades a 
http://www.mnac.cat/cat/educa/visites_comentades.htm, en concret 
específiques per a l'ESO, com per exemple el retrat a la Col·lecció 
Cambó -adreçada al primer i segon cicle- i també específiques per al 
batxillerat, com l'art del Renaixement i el barroc.  

• http://www.xtec.cat/recursos/clic/cat/act/soci/act97.htm. Es comenta el 
context polític d'aquests moviments artístics, la importància de la família, 
etc. 

• http://witcombe.sbc.edu/baroque-art-theory/schedule.html. És una web 
en anglès sobre l'art barroc. Pot ser un recurs adequat a l'alumnat de 
batxillerat per ampliar la informació. 

• http://www.artehistoria.com/. A la secció Historia hi ha tot un seguit 
d'enllaços molt interessants. 

• http://www.galeon.com/hectordm/barroco.htm. Breus apunts sobre 
història de l'art.  

• http://rsta.pucmm.edu.do/biblioteca/pinacoteca/barroco/barroco%20p1.ht
m. Pinacoteca virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

Art: neoclassicisme, romanticisme i realisme         

En aquesta pràctica busquem la manera d'apropar-nos als corrents artístics 

predominants en el període històric que abasta aquest mòdul. 

El neoclassicisme, el romanticisme i el realisme són un reflex fidel dels canvis 

socials, econòmics i culturals del període, i la seva anàlisi ens permet entendre 

i apropar-nos a algunes de les qüestions que es plantegen en les altres 

pràctiques del mòdul.  

     Una web per aprendre i gaudir de l'art        

La web Artsdidàctica,http://phobos.xtec.cat/jsoroll1/?q=node/68 de Joan 

Sorolla, de l'IES Miquel Biada, és una excel·lent base per començar qualsevol 

activitat sobre l'art i la seva història i, per tant, també sobre el període que ens 

ocupa. 

I per si no n'hi hagués prou, un parell de seccions magnífiques per al seu ús 

didàctic: 

• Anàlisi d'obres: obres analitzades, guions actuals i guions anteriors  
• Recursos: els estils en fitxes, activitats a l'aula, fonts, mitologia clàssica i 

cultura grecollatina, altres recursos per treballar a l'aula i bibliografia 
bàsica 

Segur que només donant una ullada a aquestes pàgines ja se us han ocorregut 

un munt d'activitats per fer a l'aula amb els alumnes. Però anem al tema que 

ens ocupa: podríeu començar per fer buscar als nois i les noies les fitxes 

corresponents als tres estils d'aquesta pràctica. Amb la informació 

aconseguida, podrien cercar obres significatives de cada corrent en aquesta 

web: 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/s/schluter/index.html 

 

O també podeu anar a:  

http://www.ibiblio.org/wm/paint/ 



Una vegada seleccionada una obra arquitectònica, pictòrica o escultòrica per 

part de cada alumne/a, podeu emprar els guions d'anàlisi de la web de Joan 

Sorolla, adaptant-los si convé als vostres objectius o a l'alumnat. També podeu 

trobar uns models de fitxes d'anàlisi a la web de Xavier Ripoll, a l'adreça 

http://www.xtec.cat/~xripoll/arttot14.htm 
       
Una web amb molts recursos per a la història de l'art és Art History:. 
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html 
 
      Informació complementària      

Altres webs d'història de l'art que us poden ser útils: 

• ArtLex. Art dictionnary (en anglès)  
• Art (en francès)  
• Ocaiw (en anglès)  
• ArteHistoria (en castellà)  
• Artcyclopedia (en anglès)  
• Arthistorynet (en anglès)  
• The eGallery (en anglès)  
• Timeline of art history del Metropolitan Museum of Art de New York  
• www virtual library: Art history  
• Curs d'art en línia, de Joan Campàs: amb apartats dedicats al 

neoclassicisme i al romanticisme i el realisme.  

Amb qualsevol d'aquestes webs es poden crear altres activitats. No oblideu 

tampoc que a l'opció d'imatges dels cercadors també podeu trobar molts 

recursos, com ara la imatge que teniu a continuació: 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Impressionisme i modernisme      
     
 

Per poder començar amb l'impressionisme us pot anar bé una introducció 

teòrica que conté també algun comentari d'obres: 

http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/impressionisme.html 

Però, si domineu una mica l'anglès, una web excel·lent amb activitats 

preparades per al professor i, sobretot, una molt bona experiència 

impressionista amb un tour virtual molt didàctic el trobareu a: 

http://www.seattleartmuseum.org/exhibit/exhibitDetail.asp?eventID=11149 
 
Per veure anàlisis d'algunes pintures impressionistes, i d'altres èpoques, en 
format flash i ideals per projectar a classe: 

http://www.freewarriors.org/flashanalyse2.htm 

Per a l'ESO us recomanem fer l'experiència impressionista que trobareu a 
experience impressionism de manera que en acabar el recorregut virtual hagin 
de fer una fitxa resum en format text sobre:  

L'Impressionisme  

1.- Quan va aparèixer i perquè? 
2.- Quins temes, color, composició i tècnica pictòrica empraven els 
pintors impressionistes? Quin paper tenia la natura en el seu art? 
3.-Per què París fou la ciutat de l'mpressionisme?  
4.-Com influí la revolució industrial i els avenços científics en els 
impressionistes?  
5.-Quin era l'interès dels impressionistes per la pintura a l'aire lliure?  
6.-Què va canviar l'impressionieme en el món de l'art? 
7.-Fes una llista de deu pintors impressionistes amb les seves dates 
de naixament i mort. 
8.-Quina és la teva valoració personal de la pintura impressionista?  

•  
Amb l'alumnat de Batxillerat  podríeu començar per fer una anàlisi del 
comentari d'obres pictòriques impressionistes a partir de l'exemplificació 
que trobeu a : Les impressionnistes, una vegada vistos els exemples 
harien d'anar a la web: impressionistes i triar dues obres i fer-ne ells el 



comentari. Una altra activitat per a batxillerat pot ser la de fer els 
qüestinaris autocorrectius que trobareu a: 
http://artequizz.free.fr/Frame1.htm i que ja té enllaços per poder 
resoldre'l o els hi podeu facilitar algun dels que es referencien en 
aquesta pràctica (teniu un altre test autocorrectiu a: 
http://www.supertest.com/co/impressionisme.cfm ). 

• i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula. 

      El modernisme        
Segurament una de les webs més completes sobre Gaudí i el modernisme en 
general i que us pot servir per començar: 
http://www.gaudiallgaudi.com/C0000.htm 
 
Una bona unitat interactiva per treballar de manera integrada des de diverses 
àrees de l'ESO el modernisme: 
http://www.xtec.net/aulanet/gaudi/gaudi1.html 
 
Podeu veure una síntesi del tema i una mostra de treballs escolars a: 
http://www.xtec.es/trobada/modernis/ 
 
Podeu accedir també a una bona col·lecció de fotografies sobre el modernisme: 
http://www.xtec.es/trobada/modernis/ 
 
L'ArtCyclopedia segur que us ajuda a acabar de cercar els recursos que trobem 
a mancar: http://www.artcyclopedia.com/history/art-nouveau.html 

Per a l'ESO us recomanem fer un recorregut pel modernisme i el seu temps i 
fer almenys les activitats de socials que es proposen (teniu una guia per al 
professor/a en la mateixa web). Per a l'alumnat de Batxillerat  us podríeu 
plantejar que els alumnes facin un treball que inclogui una síntesi d'allò que fou 
i representà el modernisme acompanyat per un recull fotogràfic d'edificis 
modernistes de la pròpia localitat (si no n'hi ha que emprin fotografies d'altres 
localitats extretes d'Internet, per exemple de la web de fotografias del 
modernismo o de qualsevol de les que citem en aquesta pàgina). 

      Informació complementària          
Sobre l'impressionisme també podeu veure: 

• ArtLex (per trobar un fons d'obres pictòriques) , també sobre el 
neoimpressionisme  

• Més reproduccions d'obres a Artchive o al World Wide Art Resources o 
al Hunfort.com o al WebMuseum  

• L'impressionisme (en francès)  
• Imressionism (WebQuest en anglès)  
• Monet (en català)  
• Cezanne.com (en francès)  
• Musée d'Orsay  
• MNAC 
• Van Gogh (en castellà), (en anglès i amb quasi tota la seva obra) i el seu 

Museu a Amsterdam  



• Russian impressionism  

 
 
Sobre el modernisme també podeu trobar recursos interessants a: 

• The arts & craft society  
• Mosaics modernistes (proposta de treball cooperatiu)  
• Dossier modernisme (formació d'adults)  
• Byrdcliffe (arts&craft als EE.UU.) 
• Art Noveau (en anglès) Bona font per a imatges d'art modernista 
• ArtLex (art nouveau) 
• Arquitectura industrial catalana (amb un capítol sobre les fàbriques 

modernistes)  
• Artchive  
• Art Nouveau Architecture 
• Art Nouveau World Wide  
• Architecture 
• Vitruvio (architettura contemporanea)  
• Jugendstil 
• Charles Rennie Mackintosh Society 
• The art deco resource  

              
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L'art  contemporani      

Per començar amb el tema, podeu accedir al curs d'art en línia de J Campàs: 

http://cv.uoc.es/~982_04_005_01_web/fitxer/homepage.htm 

Si entreu a Temari i continguts, hi trobareu una periodificació de la història de 
l'art, de la qual ens interessen els tres últims moviments: impressionisme i 
modernisme, primeres avantguardes i informalisme, i darreres tendències: 

http://cv.uoc.es/~982_04_005_01_web/fitxer/temari.htm 

És especialment interessant l'apartat dedicat a l'informalisme i les últimes 
tendències: http://cv.uoc.es/~982_04_005_01_web/fitxer/inform.htm 

No podeu tampoc deixar d'anar a l'apartat de recursos digitals, on trobareu una 
relació d'enllaços sobre els corrents i artistes: 

http://cv.uoc.es/~982_04_005_01_web/fitxer/recurs.htm 

Destaquem també un comentari hipertextual sobre el Guernika de Picasso que 
pot servir de model per preparar activitats pel nostre compte: 

http://cv.uoc.es/~982_04_005_01_web/fitxer/gernik.htm 

Però potser per a l'alumnat és més adequada la web següent: 

http://www.edu365.cat/batxillerat/art/index_art.htm 

L'estructura sempre és més o menys la mateixa: a partir de l'anàlisi d'un quadre 
d'algun dels autors del corrent artístic tractat, es passa a tractar l'autor, els 
antecedents, el corrent artístic i una síntesi (amb bibliografia i enllaços 
relacionats): 

 
      L'art del segle XX?        
Moltes vegades heu sentit allò que el cinema és l'art del segle XX. Sense entrar 
en la qüestió, sí que està clar que fer una aproximació a la història de l'art 
contemporani sense parlar del cinema seria una greu mancança. Per 
aproximar-vos-hi fareu servir dues activitats que poden servir tant per a 
l'alumnat de batxillerat com per al d'ESO. 
La primera activitat és sobre el paper social del cine a partir de la visió del film 
Cinema Paradiso (1989): 
http://www.xtec.net/audiovisuals/sav/sas/sessio3/activitats/ses3act1.htm 
 



 
 
 
 
Si us hi entreteniu una mica, veureu que l'activitat ja està perfectament pautada 
i preparada; només heu de tenir la pel·lícula a mà i seguir la fitxa. 
L'altra activitat és sobre la història del cinema: 
http://www.xtec.net/~xripoll/cine0.htm 
 
Destaquem el següent: http://www.xtec.net/~xripoll/llengua.htm 
 
I les activitats didàctiques: http://www.xtec.net/~xripoll/indexdidactic.html 
 
Tot i que aquí no us proposarem cap activitat sobre aquesta web, no us la 
podeu perdre: http://www.xtec.net/~xripoll/indexdidactic.html 
 
      Altres arts        
No podem parlar d'art contemporani, i menys amb l'alumnat de les edats que 
teniu, sense almenys fer una petita referència al còmic. Per fer-ho disposeu de 
dues webs força interessants: 
http://es.geocities.com/elmondelcomic/ 
 
Per a la vostra àrea és especialment interessant l'apartat d'història i còmic: 
 
També trobareu material interessant a: 
http://www.xtec.net/~imagrans/index.htm 
 
La darrera proposta que us fem és sobre la publicitat, la fotografia i l'art digital, 
arts sovint oblidats però d'una importància social indubtable. 
Sobre la publicitat, podeu recórrer a la web Centro Virtual Cervantes: 
http://cvc.cervantes.es/actcult/muvap/indice.htm 
 
El mateix Centro Virtual Cervantes té una excel·lent web sobre fotografia 
espanyola: http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/ 
Disposa d'un bon àlbum de fotografies del segle XX (España ayer y hoy): 
 
La World Wide Web també crea les seves pròpies formes de creació artística. 
En podeu trobar algunes mostres a:http://www.mowa.org/ 
 
O també a: http://www.lastplace.com/ 
 
 
Si voleu fer alguna referència a la història de la música podeu fer servir aquesta 
web: http://www.essentialsofmusic.com/ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Altres webs per preparar activitats d'art contemporani: 

• Història de l'arquitectura o en anglès Architecture o Vitruvio 
• Guia museus del món 
• Art images for college teaching  
• BBC Arts  
• The artists  

Sobre cinema: 

• Film historia  
• Filmeducation  
• Filmsite 
• Historia del cine  
• Cine escola  

Sobre altres arts: 

• Photography Links 
• Digital Art Museum  
• Multimedia artists  
• Historia del cómic  

               
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


