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Branca d'Arts i
Humanitats
art cibercultura pintura audiovisual
creativitat dibuix fotografia net.art
gràfica digital patrimoni escultura

teoria de l'art instal·lació disseny
estètica restauració imatge gravat

Cada títol de grau ha d'adscriure's a una (i només a una) de les cinc branques del coneixement en
què es classifiquen els estudis universitaris en aquest nivell, que són:
· Arts i Humanitats
· Ciències
· Ciències de la Salut
· Ciències Socials i Jurídiques
· Enginyeria i Arquitectura
Aquestes branques corresponen als grans camps del saber, la senya d'identitat dels quals és un
conjunt de matèries bàsiques que, en el cas d'Arts i Humanitats, són:
· Antropologia
· Art
· Ètica
· Expressió Artística
· Filosofia
· Geografia
· Història

· Idioma Modern
· Llengua
· Llengua Clàssica
· Lingüística
· Literatura
· Sociologia

Cada grau conté un mínim de 60 crèdits ECTS de formació bàsica. D'aquests, 36 ECTS
corresponen a matèries bàsiques pròpies de la branca del coneixement i s'ofereixen en els primers
dos cursos de carrera en assignatures d'almenys 6 ECTS. La resta poden ser matèries de la branca
del coneixement pròpia o d'una altra branca, sempre que se'n justifique el caràcter bàsic o
transversal.
L'adscripció d'un grau a una branca del coneixement és doblement important: d'una banda,
determina quines matèries de batxillerat poden ser considerades en la fase específica o quins
mòduls professionals són d'accés preferent a l'hora d'obtenir la nota d'admissió en un grau
concret; i, de l'altra, les assignatures bàsiques aprovades en un grau es convaliden automàticament
en qualsevol altre grau de la mateixa branca del coneixement.
Independentment d'això, en acabar els 120 primers crèdits de la titulació (és a dir, aproximadament
els dos primers cursos) l'alumne rep el Certificat d'Estudis Universitaris Inicials (CEUI), un diploma
que acredita que ha rebut una formació universitària elemental, sense que calga esperar a acabar
la carrera.
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Facultat de Belles Arts
Campus de Vera (València)

La Facultat de Belles Arts té els orígens en 1753. En aquests 250 anys d'existència (primer com a
acadèmia, després com a escola i finalment com a facultat), s'ha caracteritzat per desenvolupar un
ensenyament complet en tots els camps artístics per a respondre millor a les expectatives de la
societat.
Des de fa uns quants anys, la Facultat ocupa els primers llocs en els rànquings d'àmbit estatal, en
els quals destaca pel seu dinamisme (que li permet adaptar-se a les noves necessitats
tecnològiques de la creació artística) i per la versatilitat dels seus plans d'estudis, que asseguren la
inserció laboral dels titulats.
Actualment, el centre proporciona formació a més de 2.000 alumnes, impartida per vora 200
professors adscrits a sis departaments: Dibuix; Pintura; Escultura; Comunicació Audiovisual,
Documentació i Història de l'Art; Conservació i Restauració de Béns Culturals, i Lingüística
Aplicada.

Serveis i instal·lacions
La Facultat s'ubica en un edifici nou de cinc
plantes (amb una superfície de 25.500 m2), al
voltant de l'aulari semicircular. Les instal·lacions
comprenen tallers docents, aules i laboratoris,
una biblioteca pròpia, sales d'estudi, sala
d'actes (amb capacitat per a 300 persones, i
que permetrà fer-hi representacions
escèniques), cafeteria, un centre de recursos
audiovisuals, platós amb tot l'equipament
necessari per al desenvolupament de cada
classe…
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A més, la Facultat de Belles Arts té diversos
grups d'investigació: Laboratori de la Llum;
Nous Procediments Escultòrics; Art i Entorn;
Laboratori de Creacions Intermèdia; RAYE;
Infografia; Calsi; Elàstica Variable; Intervenció
en Pintura Mural; Intervenció en Pintura de
Cavallet i Retaules, i Intervenció en Escultura i
Arqueologia.

Vida universitària
La Facultat desenvolupa una gran activitat
cultural. Durant el curs s’hi duen a terme tallers,
seminaris i conferències, impartits per
professionals i artistes d'alt nivell internacional.
La sala Josep Renau programa exposicions
amb un enfocament específicament educatiu,
qualitat que la diferencia d'altres espais
expositius. S'hi organitzen activitats culturals de
qualsevol tipus, i la Delegació d'Alumnes
coordina nombroses propostes pròpies: cicles
de cinema, setmana del còmic, teatre, música,
etc.

Relacions amb altres universitats
La Facultat té una llarga tradició de contactes
internacionals, que han donat lloc a la signatura
de convenis amb les principals universitats
europees (Alemanya, Àustria, Bèlgica,
Eslovàquia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia,
Holanda, Hongria, Irlanda, Israel, Itàlia, Lituània,
Noruega, Polònia, Portugal, el Regne Unit, la
República Txeca, Romania, Suïssa i Turquia),
del continent americà (Argentina, Canadà, Xile,
Equador, els Estats Units i Mèxic) i amb algunes
de les principals institucions d'educació
superior de la Xina, l’Índia i Taiwan.
A més, és seu de cinc càtedres d'empresa
(col·laboració entre signatures comercials i la
universitat), que són: Càtedra DKV d'Art i Salut,
Càtedra Edival de Producció Artística, Càtedra
Giro d'Innovació en Aplicacions Gràfiques
sobre Productes Infantils, Càtedra d'Innovació
en Projectes Editorials i Càtedra Metrovalència
en Belles Arts.

Graus que s'hi imparteixen
· Belles Arts
· Conservació i Restauració de Béns Culturals
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Belles Arts
FBA

Branca: Arts i Humanitats
Cicle: grau
Tipus: presencial
Curs d'implantació: 2010-2011
Crèdits: 240 ECTS (4 cursos)

www.upv.es/grau-en-belles-arts
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En què
consisteix aquesta carrera?

Què has de
dominar abans?

El Grau en Belles Arts té com a objectiu
fonamental la formació de professionals de
les arts visuals i d'artistes plàstics. Amb
aquesta finalitat desenvolupa tècniques i
processos en els diversos àmbits de la
creació i proporciona a l'alumne el
coneixement de manifestacions artístiques
tant clàssiques com contemporànies. No
obstant això, en aquest moment, els estudis
de les belles arts han de transcendir el
concepte tradicional de la creació artística
entesa com la relació artista-obra. A més
d'incentivar la creativitat de l'alumne, han
d'implicar aspectes socialitzadors; la relació
amb l'entorn és un element ineludible en la
creació, i la inserció en el món laboral ha
passat a ser un punt clau en la formació dels
últims cursos del grau.

És convenient tenir coneixements bàsics
sobre l'art i la cultura en les diferents
manifestacions que presenten; inquietud i
curiositat per les manifestacions artístiques i
culturals; destresa en el maneig d'eines i
materials per a la creació artística; capacitat
per a l'acceptació de la diversitat cultural i
sensibilitat per a l'apreciació de l'art i la
cultura.

Què sabràs fer
quan acabes la carrera?
En acabar els estudis universitaris,
coneixeràs les tècniques i els mètodes de
producció artístics. Hauràs desenvolupat
habilitats per a la creació artística i per a la
realització, gestió i difusió de projectes
artístics i innovadors. També podràs treballar
de forma autònoma i hauràs adquirit
capacitat crítica i autocrítica. Hauràs après a
prendre decisions, a treballar en equip i a
moure't en un context internacional atenent
la diversitat i la multiculturalitat.

En què
treballaràs?

On pots
passar un semestre?

Les professions a què pots accedir quan
acabes els quatre cursos d'estudi s'engloben
en aquests cinc perfils:

Pots passar de tres a deu mesos (és a dir, un
curs acadèmic complet) en alguna de les 120
universitats de 35 països diferents amb què
la Facultat té convenis d'intercanvi.

· Creació artística: pintura, escultura, dibuix,
gravat, fotografia, disseny (gràfic, industrial,
audiovisual i tèxtil) i qualsevol altra disciplina
vinculada a les arts plàstiques
· Creatiu en l'àmbit audiovisual i de les noves
tecnologies: videoart, multimèdia, animació,
etc.
· Expert cultural, assessor artístic i direcció
artística: assessor cultural en institucions
(ajuntaments, museus, galeries d'art, etc.),
comissariat d'exposicions, direccions
artístiques en qualsevol àmbit de les arts,
crítica artística, etc.

Quins màsters
universitaris pots estudiar?
El Grau en Belles Arts permet l'accés als
següents màsters universitaris impartits per
la UPV: Producció Artística, i Arts Visuals i
Multimèdia.
També es pot accedir a qualsevol màster
universitari de la UPV cursant les
assignatures d'anivellació oportunes.

· Professor (docència i educació artística):
professor en secundària, a la universitat o en
altres àmbits de la formació artística.
· Altres professionals, especialistes artístics:
aparadorisme, escenografia, il·lustració, etc.

Quin tipus de
pràctiques en empresa pots fer?
Les pràctiques, que són de caràcter voluntari,
suposen un primer contacte amb el món
empresarial, vàlid per al currículum
professional. A més, es poden convalidar per
crèdits de lliure elecció. Poden participar-hi els
estudiants matriculats en el tercer curs i es fan
en empreses de disseny industrial, tèxtil,
ceràmic, audiovisual o gràfic; editorials,
antiquaris; estudis de decoració i fotografia;
galeries d'art, fundacions culturals, museus; i
en agències de publicitat.
Hi ha diversos programes de pràctiques en
empreses a l'estranger les convocatòries de
les quals s'obrin tots els anys (Erasmus
Pràctiques, Leonardo i Blasco Ibáñez).
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Conservació i
Restauració de
Béns Culturals
FBA

Branca: Arts i Humanitats
Cicle: grau
Tipus: presencial
Curs d'implantació: 2010-2011
Crèdits: 240 crèdits ECTS (4 cursos)

www.upv.es/grau-en-conservacio-i-restauracio-de-bens-culturals

En què
consisteix aquesta carrera?
El Grau en Conservació i Restauració de
Béns Culturals et forma perquè en un futur
sigues capaç de fer una intervenció de
conservació i restauració d'obres d'art, com
ara pintures, escultures, llibres, tèxtils,
ceràmiques i objectes arqueològics.
Aquesta titulació integra la ciència, les noves
tecnologies i l'art, perquè pugues
desenvolupar les habilitats i destreses que
uneixen la tradició i la innovació. Tot això al
servei de la conservació del nostre patrimoni
artístic.

Què has de
dominar abans?
És convenient tenir:
· Coneixements bàsics sobre l'art, la cultura i
la defensa del patrimoni.
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· Inquietud i curiositat per les manifestacions
de l'art i de la cultura contemporània, així
com pels béns culturals, la conservació i la
restauració d’aquests.
· Habilitats bàsiques per al maneig d'eines i
materials.
· Sensibilitat per a l'apreciació de l'art i la
cultura, tant en manifestacions socials com
individuals.

Què sabràs fer
quan acabes la carrera?
Estaràs capacitat per a realitzar intervencions
complexes de conservació-restauració en
obres d'art; per a aplicar noves eines
tècniques i científiques a fi de desenvolupar
amb la màxima eficiència la teua activitat
professional; per a gestionar i conservar béns
culturals, i per a dirigir projectes de
restauració-conservació.

En què
treballaràs?

On pots
passar un semestre?

Podràs introduir-te com a professional en
àrees d'intervenció del patrimoni que es
desenvolupen en el si d'un museu o en
institucions públiques. També podràs
emprendre en l'exercici profesional lliure la
direcció de projectes de restauració, redacció
d'informes tècnics, etc.

En l'actualitat, la Facultat té relacions amb els
centres més representatius i importants dins
del panorama tant europeu com americà. És
el cas d'institucions de prestigi reconegut,
com ara la Scuola dell'Istituto Centrale per il
Restauro (Itàlia), l’Opificio delle Pietre Dure
(Itàlia), l'Institut Royal du Patrimoine Artistique
(Bèlgica), el Centre de Recherche et de
Restauration des Musées (França), la
Fachbereich Konservierung und
Restaurierung (Alemanya), l’Institut Nacional
d'Antropologia i Història (Mèxic), la
Smithsonian Institution (EUA) o l'Institut del
Patrimoni Cultural (Espanya), entre altres.

A més, tindràs oberta la possibilitat de
treballar en l'ensenyament mitjà com a
docent de dibuix artístic, tècnic, arts
plàstiques, etc.

Quin tipus de
pràctiques en empresa pots fer?
Com a alumne inscrit en el programa, i amb
el suport directe, permanent i personalitzat
per part de l'equip de docents, tindràs
l'oportunitat d'exercitar les teues habilitats i
competències sobre obres d'art a través de
pràctiques, que són el vincle indispensable
per a l'aproximació al camp laboral. Les
podràs fer a la mateixa Facultat, a l'Institut
Universitari de Restauració del Patrimoni (IRP)
de la UPV, o externament en diverses
empreses i institucions de dins i fora del país.

Quins màsters
universitaris pots estudiar?
Aquest grau permet l'accés al Màster
Universitari en Conservació i Restauració de
Béns Culturals impartit per la Universitat
Politècnica de València i distingit amb la
Menció de Qualitat del Ministeri.
A més, es pot accedir a qualsevol màster
universitari de la UPV cursant les
assignatures d'anivellació oportunes.
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Estudiar a la
Universitat Politècnica de València

La millor decisió
La Universitat Politècnica de València és una institució pública de prestigi que imparteix titulacions
modernes, flexibles i adaptades a les necessitats de la societat. Acull 36.000 estudiants, quasi
3.000 professors i investigadors, i 2.400 professionals de l'administració i el serveis. És l'única
universitat espanyola de caràcter tecnològic que figura entre les millors del món, segons el rànquing
mundial d'universitats elaborat per la Universitat Jiao Tong, de Xangai.
Posem a disposició dels nostres alumnes tota mena de recursos i serveis: aules, biblioteques,
laboratoris, equips informàtics d'última generació, xarxa sense fil, 28.000 ordinadors, compte de
correu electrònic des del primer dia, classes en castellà, valencià o anglès, beques i ajudes pròpies
perquè ningú no es quede sense estudiar, i molt més.
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Adaptació a la vida universitària

Esports

Gràcies al programa Integra, els professors i
alumnes ajuden els nouvinguts a adaptar-se
a la seua nova etapa universitària. Per a
facilitar-los la presa de contacte inicial, però
també per a fer-ne un seguiment en els
moments clau del curs, ajudar-los a triar
optatives i millorar el seu rendiment.

Tenim unes magnífiques instal·lacions
esportives d'accés gratuït en tots els
campus. Els alumnes hi poden practicar fins
a 75 disciplines diferents: vela, rem,
submarinisme, pesca esportiva, esgrima,
escalada, muntanyisme, tir amb arc, aikido,
taekwondo, capoeira, ciclisme, ioga, rugbi,
handbol, natació, voleibol de platja, atletisme,
tenis, pàdel, pilota valenciana…

Intercanvi d'estudiants

Cultura

La UPV té convenis amb 400 universitats
diferents, de manera que els alumnes poden
passar un semestre en un dels 50 països de
tot el món que s'ofereixen: no sols a Europa
(beques Erasmus), sinó també als Estats
Units, el Japó, la Xina, Austràlia, el Canadà i
l'Amèrica Llatina.

Amb el carnet de la UPV, els estudiants
poden assistir a una gran varietat d'activitats
culturals: concerts de música clàssica, pop i
jazz, exposicions de pintura i fotografia,
festivals d'art urbà… També poden participar
en tallers d'escriptura, gastronomia, tast de
vins i percussió, entre altres disciplines,
convalidables per crèdits de lliure elecció.

Pràctiques en empresa
El 90% dels nostres titulats tarda menys de
sis mesos a trobar la primera faena. I això es
deu en gran manera a les pràctiques en
empresa, que són remunerades. A més, la
Fundació Servipoli de la UPV gestiona la
cerca de faena a temps parcial compatible
amb els estudis.

Cursos i màsters
La UPV ofereix més de 1.400 cursos a l'any,
de totes les especialitats, de manera que
cada alumne es pot configurar el currículum
d'acord amb els seus interessos. A més,
imparteix 56 màsters universitaris i 25
doctorats, que segueixen uns sistemes de
qualitat exigents.

Campus de la UPV
La Universitat Politècnica de València disposa
de tres campus totalment equipats. Un
d’aquests està situat a la mateixa ciutat de
València (Vera) i els altres dos s’ubiquen a
Alcoi i Gandia. Totes les seus de la UPV
comparteixen la mateixa filosofia i
proporcionen idèntiques oportunitats. I,
encara que no hi ha grans diferències entre
estudiar en una ciutat o en una altra, Alcoi i
Gandia ofereixen una formació més
personalitzada i un entorn més familiar.

Vine a la UPV. La millor decisió
Estudiar a la UPV és una meta cada vegada
més accessible: el 83% dels que s'hi
presenten als exàmens aproven i només un
6% abandona. La UPV agrada i convenç els
seus alumnes. Tant és així que el 95% dels
titulats tornaria a cursar la carrera a la
Universitat Politècnica de València si haguera
de començar de nou.

Universitat Politècnica
de València
Camí de Vera, s/n
46022 València
Tel. 96 387 90 00
Fax 96 387 90 09
www.upv.es
informacion@upv.es
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