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Informació general de l'assignatura

Denominació COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO

Codi 13059

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Peritatge,
Avaluació i Anàlisi d'Obres d'Art

1 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIA

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ,HISTORIA DE L'ART I HISTORIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

48 h presencials (en aula) / 102h Treball autònom 
Total: 150 h 
(*) 1 crèdit ECTS = 25 h de càrrega de Treball (estudiant)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català / Castellano
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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

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA
ANTONIA

margelich@hahs.udl.cat 3

BERGÉS SAURA, LAURA lberges@filcat.udl.cat 1,5

GÓMEZ MORALES, BEATRIZ
MARIA

beatrizgomez@filcat.udl.cat 1,5

Informació complementària de l'assignatura

La gestió de museus, monuments i patrimoni artístic, requereix per part dels professionals coneixements
específics sobre la seva comunicació i difusió. Les estratègies de màrqueting i comunicació són fonamentals per
donar a conèixer i contribuir a la valoració de col·leccions, d'exposicions i en general del patrimoni artístic.

Aquesta matèria pretén aportar a l'alumnat habilitats, tècniques i coneixements relacionats amb la mediació cultural
en el subsector dels serveis patrimonials o arts visuals.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Ser capaç de dissenyar, crear, desenvolupar i dirigir projectes culturals integrals i estratègics, de difusió i gestió
del patrimoni històric-artístic.

Conèixer i ser capaç de dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting i estratègies de comunicació coherents amb
els objectius de difusió i posada en valor del patrimoni artístic.

 

Competències

Bàsiques / generals

CB4 Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG2 Ser competent en habilitats de comunicació, particularment en entorns de negoci.

Específiques

CE8 Ser capaç de dissenyar, crear, desenvolupar i dirigir projectes integrals de difusió i gestió del patrimoni
històric-artístic i saber identificar oportunitats professionals i empresarials.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Bloc I. La Comunicació i difusió des de les institucions (Profs. Laura Berges i Beatriz Gómez)

1. La funció de la comunicació en els museus i institucions de gestió del patrimoni:

Públics
Objectius i estratègies de comunicació
Organització de la comunicació

2. Els mitjans de comunicació en la difusió del patrimoni artístic:

Periodisme i tècniques de comunicació promocional a mitjans
Mitjans d'informació especialitzada i generalista
Gèneres periodístics
Les rutines dels periodistes
El departament de premsa en institucions de gestió del patrimoni

3. La comunicació digital:

Evolució en l'ús d'Internet a les institucions de gestió del patrimoni
El web: claus per a un bon disseny i eines d'optimització
El correu electrònic: poc glamour, molta efectivitat
Xarxes socials: usos i eines per a la gestió de la presència en xarxes
Eines per a la gestió del a comunicació digital: CRM i analítiques web / xarxes socials

4. Estratègies de promoció del patrimoni artístic a l'audiovisual:

L'emplaçament de producte com a estratègia publicitària
Cinema - Film Commissions / Film offices

5. El documental sobre art:

Estratègies de promoció de l'art a través de la no ficció
Documentals: modalitat expositiva, d'observació, interactiva i reflexiva.

6. El patrimoni artístic en altres formes audiovisuals:

Televisió - ficció i programes culturals
Videojocs - producció comercial i museística

Bloc II. La Comunicació i difusió com a iniciativa individual (Prof. Ma. Antònia Argelich)

1. L'historiador de l'art i la comunicació científica

Definició i raó de ser
Models històrics de comunicació de la ciència
La publicació d'articles com a paradigma imperant
Què és un article d'investigació
El món de les publicacions científiques
Indicadors de qualitat
Un mapa de les principals publicacions científiques del nostre àmbit
Lectura, anàlisi i revisió d'articles científics
Exercici 

2. L'historiador de l'art i la divulgació

Definició i raó de ser
De la divulgació a la socialització del patrimoni artístic
Els mitjans: el text i l'audiovisual. Anàlisi de casos
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Exercici 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats formatives:

 

Activitat formativa
Hores destinades a

l'activitat formativa 
Hores de presencialitat Hores de treball autònom

Teoria 24 24 _

Seminaris/Taller 96 24 72

Treball autònom 24 _ 24

Activitats tutelades 4 4 (*)  

Activitas de síntesi 2 2 (*)  

Total Hores  150h   

Sistema d'avaluació

Segons s'estableix a la memòria del màster, el 80% correspon a una memòria del curs (carpeta d'aprenentatge) i el
20% a l'assistència. Això es concreta en:    

assistència: un 5% correspon a la simple presència, i un 15% a l'assistència activa, és a dir a la participació
i realització de les activitats a classe   
carpeta d'aprenentatge: dins de la carpeta s'avaluarà:        

exercicis de creació: vídeo, blog, article científic. Amb un valor del 10% de la nota de la carpeta per
a cada un (total: 30%)       
exercicis d'anàlisi de cas: s'inicien a classe (avaluat dins d'assistència) però després cada estudiant
tria tres dels exercicis per desenvolupar-los amb més profunditat, entre les sis activitats iniciades a
classe: els públics; les sales de premsa; la presència a la xarxa; documentals; TV; product
placement. Cada un dels casos, comptarà un 10% (total: 30%)      
els conceptes clau, a partir de lectures i material vist a classe: 30%       
reflexió personal, redacció, estructura i coherència general: 10%

Bibliografia i recursos d'informació

Bàsica

BAÑOS GONZÁLEZ, M.; RODRÍGUEZ GARCÍA, T (2003). Product placement. Estrella invitada: la marca, Madrid:
Dossat 2000.

BAÑOS GONZÁLEZ, M.; RODRÍGUEZ GARCÍA, T. (2012). Imagen de marca y emplazamiento de producto.
Madrid: ESIC.

BELLIDO GANT, M. L. (ed.) (2008). Difusión del Patrimonio Cultural y nuevas tecnologías. Sevilla: UNIA.

CARR, E.; PAUL, M. (2011) Rompiendo la quinta pared. Marketing para las artes en la era digital. Madrid:
Ediciones y Publicaciones Autor

GARRIDO SAMANIEGO, M. J. (2004). Marketing del patrimonio cultural. Madrid: Ediciones Pirámide.
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MATEOS RUSILLO, S. M. (coord.) (2008). La comunicación global del patrimonio cultural. Gijón: Trea.

MATEOS RUSILLO, S. M. (2012) Manual de comunicación para museos y atractivos patrimoniales. Gijón:
Ediciones Trea

MATEOS RUSILLO, S. M.; MARCA FRANCÉS, G.; ATTARDI COLINA, O. (2016). La difusión preventiva del
patrimonio cultural. Gijón: Ediciones Trea

ORTIZ, A.; PIQUERAS, M.J. (1995). La pintura en el cine. Barcelona: Paidós.

RAMÍREZ, J. A. (1996). Cómo escribir de arte y arquitectura. Barcelona: Ediciones Del Serbal.  

SANJUÁN BALLANO, B. (coord.). (2007). "Patrimonio cultural y medios de comunicación". PH Cuadernos, 21

 

 

Complementària

 

Bellido Gant, Mª Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón, Trea, 2002.

---. “Nuevas tecnologías, museo y educación”, Visualidades. Revista do Programa de Mestrado em Cultura
Visual. Facultade de Artes Visuais, UFG. Goiânia (Brasil), nº 1, 2007, págs. 122-133.

URL: < http://www.revistas.ufg.br/index.php/VISUAL/article/view/18040/10754>

Bellido Gant, Mª Luisa y David Ruiz Torres. “Los museos de los nuevos medios: virtualidad e interacción como
nuevos paradigmas del conocimiento y la difusión”, Artecnologia. Arte, tecnología e linguagens midiáticas.
Brasil, Editora Buqui, 2013,  págs. 52-66.

URL: < http://www.ugr.es/~mbellido/PDF/005.pdf>

Colorado Castellary, Arturo. “Perspectivas de la cultura digital”, Zer. Revista de estudios de Comunicación, nº
28, 2010, págs. 103-115.

URL: < http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer28-06-colorado.pdf>

Fernández Valle, María de los Ángeles. “Bases de datos, catalogación y redes sociales para la difusión del
patrimonio iberoamericano”, Arquitectura Vernácula Iberoamericana. RedAVI. Colección de Textos. Bogotá,
Universidad Nacional de Colombia, 2013, págs. 172-181.

Saldaña, Iñaki et al. Los museos en la era digital. Uso de las nuevas tecnologías antes, durante y después de
visitar un museo, centro cultural o galería de arte. Dosdoce, 2013.

URL: <http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3820/museos-en-la-era-digital>

Liberos, E. (coord.) (2013) El libro del marketing interactivo y la publicidad digital.Madrid: ESIC.

Mihura López, Rocío et al. “Los sistemas multimedia digitales interactivos en los museos”, Vivat Academia. nº
117E. Febrero. 2012, págs.1298-1306.

URL: http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n117E/DATOSS.htm
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