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Informació general de l'assignatura

Denominació GESTIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC

Codi 100143

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història de l'Art i Gestió
del Patrimoni Artístic

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2 4

Nombre de
grups

1 1

Coordinació BERGES SAURA, CARME

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BERGES SAURA, CARME carme.berges@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

Objectius acadèmics de l’assignatura

 

Adquirir els coneixements bàsics sobre el concepte de patrimoni cultural i artístic des d’una perspectiva
àmplia, oberta i crítica (en coordinació amb l’assignatura Història i teoria del patrimoni artístic).
Adquirir els coneixements necessaris sobre el concepte de gestió patrimonial i els principals models de
gestió i actors implicats, ja siguin institucions, empreses i/o persones.
Adquirir els coneixements necessaris per treballar en el camp de la recerca aplicada i la comunicació del
patrimoni (retorn social).
Conèixer les diferents eines de gestió patrimonial: des de la identificació de l’element patrimonial, a la seva
recerca, conservació i intervenció, a la seva difusió i comunicació.
Entendre el patrimoni i la seva gestió com un recurs cultural, turístic, social, educatiu que ha de permetre
interrogar-nos com a societat.
Conèixer les dinàmiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que afecten la planificació i
la gestió
Adquirir formació professional per poder optar a llocs especialitzats en museus, institucions patrimonials,
empreses públiques i/o privades de gestió cultural.

Competències

 

Competències significatives

 

Capacitat per comunicar-se i per treballar en equips interdisciplinaris en l’àmbit de la gestió del patrimoni que
garanteixin una visió integradora.
Capacitat per iniciar-se en el disseny de projectes patrimonials que garanteixin l’equilibri entre la
conservació de l’element, les necessitats del públic, la missió i la viabilitat del projecte.
Capacitat per innovar i incorporar noves tecnologies en el planejament de projectes, en el seu
desenvolupament i en la seva difusió.
Capacitat per dinamitzar, activar models de participació i liderar els processos derivats.
Capacitat per desenvolupar projectes didàctics que afavoreixin el retorn social de les inversions en
patrimoni.
Capacitat per iniciar-se en l’aplicació de la recerca en la creació de nous productes culturals.
Capacitat per conèixer i desenvolupar models sostenibles que garanteixin l’accessibilitat (física,
intel·lectual, cultural) a la cultura.
Capacitat comunicativa al llarg del procés creatiu que suposa el desenvolupament de projectes patrimonials
Capacitat per identificar els actors implicats en els processos patrimonials
Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat como no
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especialitzat
Saber desenvolupar habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau
d’autonomia
Administrar referències bibliogràfiques i saber utilitzar eines de recerca de recursos bibliogràfics generals i
específics, incloent-hi el seu accés a internet
Planificar i gestionar el temps per a la presa de decisions i el desenvolupament de tasques individuals així
com en entorns de treball en equip
Valorar la importància de la diversitat i la multiculturalidat
Reconèixer i tenir sensibilitat cap a la promoció dels Drets Humans i els valors intrínsecs a una cultura de la
pau i dels valors democràtics.
Reconèixer i treballar per aconseguir l’aplicació de la perspectiva de gènere en els entorns de la gestió
patrimonial: des de la documentació i recerca a la difusió i comunicació.
Reconèixer els principis i implicacions de l’ètica professional i els codis deontològics que la regulen
Identificar, distingir i avaluar i valorar les problemàtiques actuals en la conservació, criteris de restauració i
gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.
Identificar y reconèixer la consciència crítica del patrimoni i la seva valoració a la societat actual.
Desenvolupar i saber utilitzar conceptes bàsics de Museologia i Museografia.
Desenvolupar i saber utilitzar conceptes bàsics de documentació, composició de materials i tècniques dels
béns artístics mobles i immobles
Adquirir capacitació en l’ús de les noves tecnologies i de les tècniques de la informació i la comunicació

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

Continguts fonamentals de l’assignatura

1.-  El concepte de patrimoni. Què volem dir i què entenem avui quan parlem de patrimoni artístic i cultural (aquest
punt del temari ha d’anar en coordinació amb l’assignatura Història i teoria del patrimoni artístic).

2.- La gestió del patrimoni:

             2.1.- Eines per al seu coneixement, conservació i posada en valor.

             2.2.- Aproximació al marc legal. Algunes nocions bàsiques sobre legislació

             2.3.- Organitzacions i models de gestió

             2.4.- Planejament de recursos econòmics i personals

3.- Nocions bàsiques per al coneixement i l’estudi dels públics.

               3.1.- Els públics: aproximació a les diferents tipologies i classificacions.

               3.2.- Nocions per a l’estudi de públics: recull d’informació, interpretació i avaluació

4.- La creació i planificació de projectes: de la idea a la seva execució

                4.1.- El concepte de recerca aplicada.

                4.2.- La creació de projectes, el seu desenvolupament i avaluació

5.- Patrimoni accessible. Un patrimoni de tothom i per a tothom.

                5.1.- Concepte d’accessibilitat

                5.2.- Eines d’interpretació

                5.3.- La necessitat de trencar barreres: l’espai, la museografia i els continguts

                5.4.- Comunicar el patrimoni, patrimoni en xarxa
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                5.5.- Projectes patrimonials amb perspectiva de gènere

6.- Mirades cap al patrimoni. La mirada contemporània i els projectes de creació

                6.1.- El patrimoni com a recurs

                6.2.- El patrimoni com a recurs didàctic

                6.3.- El patrimoni com a recurs turístic

                6.4.- El patrimoni com a recurs social.

                6.5.- El patrimoni com a recurs per a la innovació

Eixos metodològics de l'assignatura

 

Eixos metodològics i pla de desenvolupament de l’assignatura

La crisi sanitària de la covid ha provocat la reorganització dels nostres plans docents ja que es prioritza la
docència híbrida i, això, comporta no només un canvi metodològic sinó també un canvi mental, d’actitud i de forma
d’entendre l’aprenentatge i de relacionar-se entre l’alumnat, i entre aquest i el professorat. Aquest context de canvi,
però, pot ser viscut com una oportunitat per crear noves dinàmiques de treball.

L’àmbit cultural, i la gestió patrimonial de manera molt evident, s’ha hagut de reinventar i és responsabilitat nostra
entendre què significa el canvi i estar preparades per assumir-lo i gestionar-lo amb noves eines. Si fins ara se’ns
demanava tenir estructures sòlides i estables, actualment la virtut està en ser adaptables i flexibles: “de roures a
joncs”.

Aquesta adaptabilitat i dinamisme “vital” l’intentarem aplicar també al desenvolupament de l’assignatura i les HNP
tindran diferents formats adreçats, en cada moment i segons el tema que s’estigui treballant, a potenciar la
participació de l’alumnat, l’aprenentatge compartit i l’avaluació continua i personalitzada.

PÍNDOLES INFORMATIVES. Videoconferències per part de la professora per introduir un marc teòric bàsic
que permeti desenvolupar altres accions docents:

resolució de dubtes
tests d’autoavaluació
exercicis pràctics

FÒRUMS DE DEBAT. Plantejament de casos pràctics, notícies d’actualitat, lectures de bibliografia, etc...
que ens permetran debatre entre tots i aconseguir diferents objectius competencials. Es proposaran de 3 a 4
debats diferents a partir de notícies d’actualitat o articles d’interès sobre temes vinculats amb el programa
docent

construir hipòtesis, amb argumentacions coherents i contrastades
aplicar el marc teòric a casos concrets i reals
discutir de forma argumentada, respectuosa i amb proves entre els membres del grup classe
arribar a conclusions a partir del seguiment del debat tot modificant, ampliant o consensuant les
afirmacions d’inici                                                           

ANÀLISI DE CASOS PRÀCTICS. Es plantejaran 2 casos pràctics que l’alumnat haurà d’analitzar per poder
lliurar l’informe corresponent. Aquest informe final obligatori ha de tenir una extensió mínima de 5 pàgines i
màxima de 8 pàgines, i ha de contenir recull gràfic i bibliografia de
consulta.                                                                                        Els casos. Es proposarà l’anàlisi d’un
equipament i d’una acció patrimonial. En ambdós casos es podrà realitzar la pràctica amb la visita física (en
cas de ser possible) i/o amb la visita virtual a través de la web i altres mitjans.

1r cas: Ressenya d'un article especialitat sobre el concepte de patrimoni i la seva evolució
(vegueu instruccions a l'apartat ACTIVITATS

                      Calendari: Principis de novembre.
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                      2n cas: La gestió patrimonial de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, amb especial atenció a la
Ruta del JOC DE DAMES.

 Anàlisi a partir de la web http://www.ecomuseu.com/

   Calendari: Principis de desembre.

SEMINARI. Converses d’Història de l’Art i de Patrimoni cultural. Pràctiques a l’aula en format
videoconferència.

Dos estudiants (un/a de 1r o 2n i l’altre de 3r o 4t) entrevisten un professor del grau per mitjà de
videoconferència. L’alumnat presenta al professor i modera la conversa a través de la qual el
professorat entrevistat exposarà un projecte de recerca; preferentment algun projecte sobre el qual
estigui treballant en l’actualitat. Prèviament, l’alumnat que prepara l’entrevista i el professorat
entrevista es reuniran per poder preparar la sessió.

 

Quadre resum del pla metodològic de l’assignatura:

 

Activitat Descripció / Tipologia HP aula
HP en
línia

HNP

CLASSE MAGISTRAL
Classes a l’aula on la professora anirà
desgranant el temari de l’assignatura

21  20

PÍNDOLES INFORMATIVES
+ PRÀCTIQUES

Videoconferències per part de la professora per
introduir un marc teòric bàsic que permeti
desenvolupar altres accions docents:

resolució de dubtes
tests d’autoavaluació
exercicis pràctics

 10 24

FÒRUMS DE DEBAT

Plantejament de casos pràctics, notícies
d’actualitat, lectures de bibliografia, etc... que ens
permetran debatre entre tots i aconseguir
diferents objectius competencials:

construir hipòtesis, amb argumentacions
coherents i contrastades
aplicar el marc teòric a casos concrets i
reals
discutir de forma argumentada i
respectuosa entre els membres del grup
classe
arribar a conclusions a partir del
seguiment del debat tot modificant,
ampliant o consensuant les afirmacions
d’inici

 6 8

ANÀLISI DE CAS PRÀCTIC

Anàlisi de 2 pràctiques on l’alumnat haurà de
lliurar l’informe corresponent.
- Ressenya bibliogràfica
- Anàlisi d’un equipament i/o d’una acció
patrimonial. Es podrà realitzar la pràctica amb la
visita física (en cas de ser possible) o amb la
visita virtual a través de la web del lloc.

 10 30
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TUTORIA
L’alumnat haurà d’assistir a un mínim de 2
tutories per l’elaboració dels exercicis pràctics al
llarg de l’assignatura

 3 6

SEMINARIS
Converses d’Història de l’Art i de Patrimoni
Cultural

 10 2

TOTAL HORES
DOCÈNCIA

 21 39 90

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Desenvolupament de l'assignatura / Cronograma

 

INICI CURS:        24 setembre

               Presentació de l’assignatura, bibliografia i dinàmica de treball

 

TEMA 1:               25 de setembre / 1-2 d’octubre

    1.- El concepte de patrimoni. Què volem dir i què entenem avui quan parlem de patrimoni
artístic i cultural

 

TEMA 2:               8-9 d’octubre / 15-16 d’octubre / 22-23 d’octubre

                2.- La gestió del patrimoni:

                2.1.- Eines per al seu coneixement, conservació i posada en valor.

                            2.2.- Aproximació al marc legal. Algunes nocions bàsiques sobre legislació

                2.3.- Organitzacions i models de gestió

                2.4.- Planejament de recursos econòmics i personals

 

TEMA 3:               29-30 d’octubre / 5-6 de novembre

                3.- Nocions bàsiques per al coneixement i l’estudi dels públics.

                            3.1.- Els públics: aproximació a les diferents tipologies i classificacions.

    3.2.- Nocions per a l’estudi de públics: recull d’informació, interpretació i avaluació

 

TEMA 4:               12-13 de novembre / 19-20 de novembre

                4.- La creació i planificació de projectes: de la idea a la seva execució

                            4.1.- El concepte de recerca aplicada.

                            4.2.- La creació de projectes, el seu desenvolupament i avaluació
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TEMA 5:               26-27 de novembre / 3-4 de desembre / 10-11 de desembre

                5.- Patrimoni accessible. Un patrimoni de tothom i per a tothom.

                            5.1.- Concepte d’accessibilitat

                            5.2.- Eines d’interpretació

                            5.3.- La necessitat de trencar barreres: l’espai, la museografia i els continguts

                            5.4.- Comunicar el patrimoni, patrimoni en xarxa

                5.5.- Projectes patrimonials amb perspectiva de gènere

 

TEMA 6:               17-18 de desembre / 7- 8 de gener de 2021 / 14 -15 de gener de 2021

     6.- Mirades cap al patrimoni. La mirada contemporània i els projectes de creació

                             6.1.- El patrimoni com a recurs

                 6.2.- El patrimoni com a recurs didàctic

                             6.3.- El patrimoni com a recurs turístic

                             6.4.- El patrimoni com a recurs social.

                             6.5.- El patrimoni com a recurs per a la innovació

 

EXAMEN               18 de gener de 2021 (aula 2.15 / 12h)

Sistema d'avaluació

Sistema d’avaluació

 

Activitat
Mecanismes
d’avaluació

Descripció /
criteris

Observacions %

Examen   
No es

contempla
recuperació

20%

PÍNDOLES
INFORMATIVES +

PRÀCTIQUES

Assistència i
participació a
les sessions de
resolució de
dubtes i
lliurament dels
exercicis
plantejats
durant les
sessions en
línia.

Assistència
Intervencions

Exercicis/proves

Cada tema de
la guia docent
comptarà amb

diferents proves
de seguiment.

15%

2020-21



FÒRUMS DE DEBAT

Participació
significativa,
segons els
criteris de
l’activitat.

Número
d’intervencions i
qualitat de les
intervencions.

S’establirà un
període de

temps concret
per a la

participació en
cada debat.

20%

ANÀLISI DE CAS
PRÀCTIC

Seguiment dels
casos, lectura
de la
bibliografia i
redacció dels
treballs.

Realització de
dos treballs

d’anàlisi de cas
pràctic.

A l’inici de curs
l’alumnat

coneixerà els
dos casos
pràctics a

treballar per
programar
tutories i

calendari de
treball.

30%

TUTORIA
Assistència a un mínim de

2 tutories.
Assistència 
significativa.

L’alumnat ha
d’assistir a una
tutoria per cada
treball d’anàlisi
de cas pràctic.

5%

SEMINARI.
Converses d’Història
de l’Art i de Patrimoni

Cultural

Assistència i participació
al seminari i realització

d’un informe.

Informes
Entrevistes

L’alumnat rebrà
l’inici del curs

un document on
s’explica
l’activitat.

10%

TOTAL AVALUACIÓ    100%

 

Bibliografia i recursos d'informació

AAVV (2011): Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial,
Ministerio de Cultura. Madrid.

Josep Ballart (1997): El patrimonio histórico y artístico: valor y uso, Ariel, Barcelona.

Josep Ballart Hernández, Jordi Juan i Tresseres (2001): Gestión del patrimonio
cultural, Ariel Patrimonio, Barcelona.

Alejandro Bermúdez, Joan Vianney, Adelina Giralt (2004): Intervención en el
patrimonio cultural, Editorial Síntesis, Madrid.

Lluís Bonet, Xavier Castañer, Josep Font (eds) (2009): Gestión de proyectos culturales:
análisis de casos, Ariel Patrimonio, Barcelona.

José Antonio Donaire (2012): Turismo cultural. Entre la experiencia y el
ritual, Edicions Vitel·la, Bellcaire d'Empordà.

Neil Kotler , Philip Kotler (2001): Estrategias y marketing de museus, Ariel Patrimonio
Histórico, Barcelona.

Antoni Laporte (2016): Els estudis de visitants: de les dades al coneixement, del
coneixement a la gestió, Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya,
ICRPC.

Barry Lord, Gail Dexter Lord (1998): Manuel de gestión de museus, Ariel Patrimonio
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Histórico, Barcelona.

Manual Atalaya de Apoyo a la gestión cultural (recurs online:
http://atalayagestioncultural.es)

Maria Angeles Querol (2010): Manual de gestión del patrimonio cultural, Akal Textos,
Madrid.

Joan Santacana, Núria Serrat (2007): Museografía didáctica, Ariel Patrimonio,
Barcelona.
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