
Benvolgudxs,  

Us escrivim per a recordar-vos quin és el tarannà de la tercera prova, que teniu resumida 

a la Guia Docent de l’assignatura i en vàrem estar parlant la setmana passada a classe 

responent totes les vostres intervencions al respecte. Si en queda alguna més, la podem 

parlar demà a classe.  

Es tracta que redacteu un article com si us hagués encarregat una revista especialitzada 

sobre el vostre referent utilitzant les eines que us ha proposat el curs, tant pel que fa a 

conceptes com a textos. Aquest és el criteri hegemònic de correcció. La llista de criteris 

està a la Guia Docent i recordada específicament a GRETA. De fet, és el mateix que 

heu estat fent a les altres dues proves però ara sense que nosaltres us ho ordenem en 

quatre preguntes. Convé que tingui organicitat. Podeu citar paràgrafs si s’escau, i, 

sobretot, heu de mostrat quina apropiació heu fet dels textos i els conceptes implicats.  

 

Cal que tingueu en compte que:  

1. Cal que tingui un màxim de 3000 paraules i que s’acosti el més possible a aquesta 

xifra 

2. Cal que inclogui les lectures de:  

BALZAC, H., L'Obra mestra desconeguda Sartre, A porta tancada; 

FOUCAULT, M., “Heterotopies” i “El cuerpo utópico” 

BEAUVOIR. S, El segon sexe, textos escollits: Introducció, Vol. I: Introducció 
Vol. II: arquetips: mare i prostituta 
 

3. Es valorarà positivament incloure vincles amb els autors treballats durant tot el curs. 
Tanmateix, els textos i conceptes més atesos han de ser els de les lectures implicades.  
 

3. La data màxima de lliurament, tal com vàrem pactar a classe abans de les vacances i 

ha estat publicat a Greta i trasmés a la coordinació de titulació, és el dilluns 25 de gener 

a les 23:59, a l’adreça de l’assignatura: Filosofiadelart@gmail.com 

 

4. La data de recuperació de l’assignatura (data posada pel Deganat) és el 9 de febrer de 

gener. Es pot presentar únicament qui no s’hagi presentat a una de les proves (essent 

preceptiu de presentar-se als 2/3), o/i qui n’hagi suspès alguna.  

 



5. Entre el 28 de gener i el 1 de febrer de gener sortiran les indicacions prèvies a les 

recuperacions i un recordatori de a què s’hauria de presentar qui tingui proves pendents. 

Uns dies després sortiran les notes de les bitàcoles i globals.  

 

6. Les bitàcoles no són recuperables.  

 

7. Les Matrícules d’Honor, cas que n’hi hagi, seran decidides per una comissió 

constituïda per les tres professores i el Professor Gerard Vilar, membre de l’Equip 

Docent de l’assignatura i responsable d’altres assignatures d’estètica.  


