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1. DADES BÀSIQUES 

1 Jaume Sau Moncho jausau@gmail.com 

2 Professor/a correu 

 
 
 Horari de classes i dates de les sessions 
 
 
Hora: A determinar 
 
Idioma: Valencià 
 

2.- RESUM/BREU DESCRIPCIÓ/JUSTIFICACIÓ DE LA MATÈRIA 

 
L’assignatura PATRIMONI VALENCIA I  consisteix en una sèrie de classes teòriques i eixides al llarg 
de l’any per tal de conèixer el patrimoni històric i artístic valencià. Les visites es desenvoluparan al 
llarg del primer quadrimestre i permetran als estudiants conèixer el patrimoni dels llocs a visitar tot 
centrant-nos en diferents aspectes tals com l’urbanisme, els monuments més significatius, i les 
obres d’art contextualitzant sempre els fets històrics en els quals han sigut creades. 

Castellano 
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La asignatura PATRIMONIO VALENCIA I consiste en una serie de clases teóricas y salidas a lo largo 
del año para conocer el patrimonio histórico y artístico valenciano. Las visitas se desarrollarán a lo 
largo del primer cuatrimestre y permitirán a los estudiantes conocer el patrimonio de los lugares a 
visitar centrándonos en diferentes aspectos tales como el urbanismo, los monumentos más 
significativos, y las obras de arte contextualizando siempre los hechos históricos en los cuales han 
sido creadas. 

 
 
 

 
 
3.- RESULTATS DE L’APRENENTATGE 
 

Valencià 
Coneixements a adquirir / Destreses i habilitats a adquirir 
 
Coneixement de l’art valencià. 
 
Comprendre els processos històrics i culturals que han fonamentat l’art en territori valencià. 
 
Presa de contacte directa amb llocs, jaciments i obres artístiques. 
 
Fomentar amb les eixides la capacitat d’anàlisi de l’entorn.  
 

 
Castellano 

Conocimientos a adquirir / Destrezas y habilidades a adquirir 
 
Conocimiento del arte valenciano. 
 
Comprender los procesos históricos y culturales que han fundamentado el arte en territorio 
valenciano. 
 
Presa de contacto directa con lugares, yacimientos y obras artísticas. 
 
Fomentar con las salidas la capacidad de análisis del entorno. 

 
Inglés 
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4- DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS 
 

 
 
UNITATS TEMÀTIQUES:  
 
1. L’antiguitat i el món romà a terres valencianes.  
 
 Eixida : Sagunt  

2. Art, arquitectura i urbanisme en Sharq al- Andalus 

Eixida : Dénia. Museu del Mar i Castell + Museu Arqueologic. 

3. El gòtic i el Renaixement a les nostres terres. 

Eixida: Xàtiva. Centre históric 

4. El barroc  

Eixida : València. San Nicolas i Museu de Belles Arts (nova sala Barroc) 

 

 
 
UNIDADES TEMÁTICAS:  
1. La antigüedad y el mundo romano en tierras valencianas.  
 Salida: Sagunto  
 
2. Arte, arquitectura y urbanismo en Sharq al- Andalus 
Salida: Dénia. Museo de Mar y Castell + Museo Arqueológico. 
 
3. El gótico y el Renacimiento en nuestras tierras. 
Salida: Xàtiva. Centro histórico 
 
4. El barroco  
Salida: València. San Nicolas y Museo de Bellas artes (nueva sala Barroco) 
 
 
 

 
 
5- VOLUM DE TREBALL 

ACTIVITATS A REALITZAR  Hores 
Assistència a classes   
Assistència activitats externes   
El.laboració de treballs individuals     
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El.laboració de treballs en grup   
Lectures de material complementari   

TOTAL   
6- METODOLOGIA DOCENT 
 

Valencià 
 
Hores presencials de classes teòriques impartides pel professor al Centre on s’exposaran els 
aspectes essencials de la matèria. 
Eixides teòric-practiques a llocs relacionats amb els continguts donats a classe. 

 
Castellano 

Horas presenciales de clases teóricas impartidas por el profesor en el Centro donde se expondrán 
los aspectos esenciales de la materia. 
Salidas teórico-practicas a lugares relacionados con los contenidos dados a clase. 

 
Inglés 

 
 
 
 
 
7.- REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
REFERÈNCIES BÀSIQUES 
 

Referència 1 FURIO, A., GARCÍA MARSILLA, J. V., y MARTÍ, J. (coords.), (2000), Historia de Valencia, 
València, Levante-EMV - PUV- Diputació de València. 

Referència 2 GRACIA BENEYTO, C., Història de l'art valencià, Valencia, 1995 
Referència 3 VVAA, Història de l'art del País Valencià, Valencia, 1988. 
Referència 4 ZARAGOZÁ, A., Arquitectura Gótica Valenciana, València, 2000. 
Referència 5 BÉRCHEZ, J., Arquitectura renacentista valenciana, Valencia, 1994 

 
 
REFERÈNCIES COMPLEMENTÀRIES 
 

Referència 1  
Referència 2  
Referència 3  
Referència 4  
Referència 5  
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