
 

 

 

GUIA DOCENT D’ASSIGNATURA 

Titulació:  Grau i Màster en Ciències Religioses 
Nom assignatura: ART I PATRIMONI AL BISBAT DE VIC 
Curs  2020-2021 ECTS 4 
Període lectiu De febrer a 

juny 
H. de classe setmanals 1,30h Àrea  

Professor Dr. Marc Sureda i Llic. Dani Font Llengua Català 
  
Descripció/Justificació 
Estudi dels conjunts artístics i patrimonials més importants del Bisbat de Vic i dels instruments 
per a la seva gestió. 

  
Requisits i orientacions prèvies 
Nocions bàsiques d'història de l'Església, litúrgia, història de l'Art i Patrimoni. 

  
Objectius específics 
Assolir coneixements bàsics sobre el patirmoni artístic i cultural del Bisbat de Vic i sobre la 

problemàtica i els instruments bàsics per a la seva gestió. 

  
Competències 
Competències transversals (genèriques) 
Capacitat d'expressió oral i escrita 
Capacitat de treballar en grup  
Comprensió lectora 

 
Competències específiques 
Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la disciplina i d'altres ciències afins 
Capacitat d'identificar, localitzar, tractar i interpretar les fonts de la disciplina 

  
Continguts 
1. El Patrimoni Cultural i l'Església 
2. La Diòcesi de Vic. Geografia i història 
3. Conjunts patrimonials a la Diòcesi de Vic 
4. Òrgans de l'Església per a la gestió del patrimoni 
5. Conservació i restauració del patrimoni 
6. L'acció cultural amb el patrimoni de l'Església 

  
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
Classe presencial. Visites a monuments significatius, si les condicions ho permeten. Elaboració 
de prova fina (escrita o bé oral segons les circumstàncies sanitàries). 

  
Avaluació 
Criteris d’avaluació 
1) Ressenya de les visites dutes a terme en el curs de l'assignatura, o textos sobre conjunts 
patrimonials concrets equivalents proposats pels professors. 20% nota final 
2) Prova final sobre els continguts de l’assignatura. 80 % nota final (substituïble per treball, a 
acordar a l’inici del curs). 

  
Bibliografia bàsica 
Guix i Ferreres, J. M., «L'església catalana i el seu patrimoni artístic», Thesaurus (cat. expo), 
Barcelona, 1985, p. 18-33. 
Història de l'Art Català (diversos volums), Barcelona, Edicions 62. 
Gudiol i Cunill, J., Nocions d'Arqueologia Sagrada Catalana, Vic, 1902 (1ª), 1931-1933 (2ª) 
 



 

 

(atesa la pluralitat temàtica de l'assignatura i l'absència d'un manual específic, es facilitarà 

bibliografia concreta en les sessions que ho requereixin. 

 
 

 


