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Art Barroc 
 
Objectius  

 

1. Conèixer el context històric en el qual neix l’art Barroc. 

2. Entendre el concepte “barroc”. 

3. Descriure les característiques de l’art Barroc. 

4. Aprendre les característiques de les diferents disciplines: arquitectura, escultura i 

pintura. 

5. Conèixer els artistes més representatius de cada disciplina, tant d’Europa com 

d’Espanya, i les seves obres més significatives. 

6. Dissenyar i crear un pòster amb eines telemàtiques. 

 

Descripció de l’activitat  

  
S’introdueix l’alumnat en el coneixement de l’art Barroc a través de la resolució d’una sèrie 

de senzilles activitats que han de ser utilitzades posteriorment en la creació i el disseny d’un 

pòster virtual en el portal www.glogster.com. L’alumnat ha de donar contingut al pòster de 

manera que es puguin observar els trets més importants de l’estil a través de la inserció de 

textos, imatges i vídeos. 

 

Recursos emprats  
 
Fitxa de treball, la plataforma www.glogster.com , vídeos de youtube i textos i imatges 

capturats a Internet. 

 

Temporització 
 
Dues sessions de classe. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de 2n d’ESO.  
 

Aspectes didàctics i metodològics  
 
El professorat ha d’introduir el tema, explicant el context històric en que neix l’art Barroc, la 

cronologia i les seves característiques generals, així com una descripció breu dels fonaments 

de cada disciplina i els seus elements descriptius. Amb aquesta informació prèvia l’alumnat 

respondrà unes senzilles qüestions que es presenten en la fitxa de treball. Aquestes activitats 

s’han de resoldre individualment. 

A continuació cal organitzar l’alumnat en grups de treball (poden servir de 3 components), i 

dirigir l’accés a la pàgina www.glogster.com .  

Cal que cada grup es registri en la plataforma. L’usuari i la contrasenya poden ser emprats 

per tots els membres del grup. 

En la fitxa d’activitat es donen totes les instruccions per desenvolupar la tasca i es facilita 

informació relacionada amb la gestió del menú. 

L’objectiu és crear un pòster on s’inclogui text, imatge i vídeo amb continguts directament 

relacionats amb l’art Barroc. Cal integrar diferents elements que mostrin la cronologia, el 

context històric, les característiques de l’estil i els trets principals de l’arquitectura, 

escultura i pintura. Cal il·lustrar cada apartat amb fotografia i vídeo (seleccionat a youtube). 

http://www.glogster.com/
http://www.glogster.com/
http://www.glogster.com/
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També es demana que triïn un autor representatiu, d’entre tres esmentats (Bernini, 

Velázquez i Caravaggio), que integrin text parlant de la seva biografia i la seva rellevància en 

el corrent, dues il·lustracions que continguin dues obres representatives i un vídeo sobre la 

seva obra. 

Un cop acabat el pòster, ha de ser lliurat al professor/a a través del correu electrònic i, fins i 

tot, es pot organitzar una mostra de tots els pòsters creats a l’aula, amb els vostres propis 

ordinadors o a l’aula d’informàtica, per tal que els treballs fets puguin ser vistos i valorats 

pels companys i companyes de classe. 

L’avaluació inclourà: la qualitat de la informació, les imatges seleccionades i els vídeos que 

es mostren. El disseny del pòster (atractiu visual, organització de la informació, 

dinamisme...) pot ser valorat per la resta de la classe. D’aquesta manera s’implica l’alumnat 

en l’avaluació de la tasca. 

Al final de la fitxa d’activitat s’enllaça una pàgina:  

 http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Humanidades/Historia/curso-interactivo-

historia/Arte_Barroco/Barroco.htm  

Aquesta presenta exercicis per repassar tots els continguts treballats, però són d’una certa 

dificultat. Per això s’aconsella que el professorat revisi primer el tipus d’activitats que 

s’inclouen per decidir si s’adeqüen o no al nivell de l’alumnat del grup. Poden ser proposades 

com activitats d’ampliació. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: 

1. El context històric del Barroc. 

2. Característiques generals de l’art Barroc 

3. Arquitectura barroca. Principals artistes i obres. 

4. Escultura barroca. Principals artistes i obres. 

5. Pintura barroca. Principals artistes i obres. 

 

Competències: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

2. Tractament de la informació i competència digital. 

3. Competència artística i cultural. 

 

Processos: 

1. Anàlisi de fonts secundàries. 

2. Identificació de categories temporals. 

3. Tallers. 

 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  

La fitxa de treball de l’alumnat es troba en el document: MAT_ALUM_Art Barroc.doc 

La proposta inclou el disseny d’un pòster virtual en la plataforma www.glogster.com  

 

Itinerari 
 

Itinerari Títol element Ordre 
Edat Moderna: Traiem-ne 
l’entrellat. 
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