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II. OBJECTIUS FORMATIUS DE L'ASSIGNATURA 

 

Aquesta assignatura fa un abordatge del context polític i administratiu en que es 

desenvolupen les polítiques culturals actuals.  

 

Al finalitzar l’assignatura, l’alumne serà capaç de: 

 

 Donar els elements conceptuals bàsics sobre els models i la història de les 

polítiques culturals en el marc de les polítiques públiques. 

 Conèixer el marc institucional de les polítiques culturals a Europa, Espanya i 

Catalunya, tot aportant elements d’anàlisi crítica del seus plantejaments i 

concrecions. 

 Disposar dels coneixements bàsics sobre les característiques de cada sector 

cultural i del paper que hi juga l’administració pública. 

 

 

III. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR 

 



Competència 
 

Indicador específic de la competència 

Anàlisi i síntesi - Relacionar els conceptes i les informacions entre les 
diferents àrees humanes i socials. 

 
Comunicació escrita - Organitzar i redactar textos escrits d’una manera clara, 

correcta i apropiada a cada circumstància. 
- Dominar i identificar els recursos persuasius que 

intervenen en els diferents discursos. 
- Dominar de l’eficàcia expressiva i la pràctica dels 

procediments argumentatius i textuals 
- Dominar de manera responsable els sistemes de 

comunicació i informació d’internet 
   

Comunicació oral - Expressar-se de forma adequada, eficaç i lingüísticament 
correcta en diferents situacions formals de tipus oral 
(lectures, presentacions diverses, exposicions, etc.) 

- Dominar de l’eficàcia expressiva i la pràctica dels 
procediments argumentatius i textuals 

 
Aprenentatge autònom - Gestionar eficaçment el temps disponible amb una 

planificació realista. 
- Mostrar coneixement dels mecanismes d’accés a la 

informació per al treball personal 
- Desenvolupament de l’autocrítica i de la iniciativa personal.

 
Treball en equip - Disposició i habilitat per a treballar en grup 

(interdisciplinar, intercultural, i internacional) 
 

 
 
IV. METODOLOGIES DOCENTS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
 
 
Exposició per part del professor del temari de l’assignatura.  

- Assistència obligatòria 
- Temps previst: 31,5 hores presencials 

 
Presentacions a classe a partir de lectures. En grups de dues persones, es faran 
presentacions orals a partir de lectures proposades relacionades amb el temari. 
Després de les presentacions, s’obrirà el debat a la resta d’alumnes. 

- Assistència obligatòria 
- Temps previst: 13,5 hores presencials i 4,5 hores no presencials 
- Dates presentacions: un cop al mes, al final de cada un dels 3 blocs de 

l’assignatura. 
- Les presentacions són objecte d’avaluació. 

 
Treball. Treball per escrit, individual, en que s’aborda l’anàlisi d’un equipament, 
esdeveniment, realitat local o institució (a triar entre aquestes quatre opcions), tot 
identificant els continguts, models i instruments de política cultural que es posen en 
funcionament. 

- Obligatori 
- Seguiment tutoritzat de l’elaboració del treball 
- Temps previst: 30 hores no presencials 



- Data entrega: el treball s’entrega el dia de l’examen. 
- El treball és objecte d’avaluació. 

 
Examen. Prova final per escrit en que s’avalua el coneixement per part de l’alumne del 
temari de l’assignatura i de les lectures proposades a la bibliografia i treballades a 
classe. 

- Obligatori 
- Temps previst: 2 hores presencials i 31 no presencials, d’estudi del temari 
- Data examen: 07 de febrer de 2008, a les 16.30 hores 
- L’examen és objecte d’avaluació 

 
 
 
V. CONTINGUTS I BIBLIOGRAFIA 
 

BLOC I. Conceptes, models i història  
1. El concepte de cultura 

2. Els fonaments de les polítiques culturals 

3. Història i models de polítiques culturals 

4. La realitat espanyola i catalana 

5. Les polítiques públiques: conceptes bàsics 

6. Els mecanismes d’intervenció pública 

 
BLOC II. Marc institucional i anàlisi de polítiques culturals 
7. El marc legal i institucional 

8. Les administracions culturals a Espanya i Catalunya 

9. El govern central 

10. El govern autonòmic 

11. El govern local 

12. Els organismes internacionals 

13. La dimensió estratègica de la cultura 

14. Els drets culturals, la diversitat cultural i la UNESCO i l’Agenda 21 de la cultura 

 
BLOC III. Els sectors culturals: característiques bàsiques i models 
d’intervenció 
15. Arts escèniques 

16. Arts plàstiques i visuals 

17. Música 

18. Audiovisual 



19. Editorial 

20. Patrimoni 
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VI. AVALUACIÓ 

 
 

1a convocatòria 

Procediment 
d'avaluació 

Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%)

Presentacions a 
classe 

S’avaluarà la capacitat analítica, de síntesi i de crítica a 
partir de la tesi de l’autor 

20% 

Treball individual Es valorarà l’expressió escrita, l’anàlisi crítica i la 
capacitat de fer servir els instruments d’anàlisi 
treballats a classe 

30% 

Prova final S’avaluarà el coneixement del temari i de les lectures 
proposades a la bibliografia i els articles treballats a 
classe. 

50% 

 
2a convocatòria 

Procediment 
d'avaluació 
 

Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%)

Treball individual Es valorarà l’expressió escrita, l’anàlisi crítica i la 
capacitat de fer servir els instruments d’anàlisi 
treballats a classe 

50% 

Prova final S’avaluarà el coneixement del temari i de les lectures 
proposades a la bibliografia i els articles treballats a 
classe. 

50% 

 
 
 
 



PLANTILLA DE L’ASSIGNATURA  
 

Procediments 
d’avaluació i 
ponderació 

 
 

Estimació d’hores 
dedicades a 

l’assignatura 

Temes o blocs 
temàtics 

Competències que es 
desenvoluparan ( del Perfil 

de Competències de la 
Titulació) 

Metodologies docents 
d’enseyament-

aprenentatge (incloure 
activitats presencials i 

no presencials) 

Indicadors de les 
competències que 
demostren el seu 

assoliment. 
 

Proced. Pond. Professor1 Alumne2 
 
BLOC I. Conceptes, 
models i història 
 
 
 
 
 
 
 
BLOC II. Marc 
institucional i anàlisi de 
polítiques culturals 
 
 
 
 
 
 
BLOC III. Els sectors 
culturals: característques 
bàsiques i models 
d’intervenció 
 
 
 

Donar els elements conceptuals bàsics 

sobre els models i la història de les 

polítiques culturals en el marc de les 

polítiques públiques. 

 

 

 

Conèixer el marc institucional de les 

polítiques culturals a Europa, Espanya 

i Catalunya, tot aportant elements 

d’anàlisi crítica del seus plantejaments 

i concrecions. 

 
Disposar dels coneixements bàsics 
sobre les característiques de cada 
sector cultural i del paper que hi juga 
l’administració pública. 

Exposició del temari per 
part del professor 
 
 
 
 
 
Presentacions de lectures a 
classe 
 
 
 
 
Treball individual 
 
 
 
 
Prova final per escrit 

 
 
 
 
 
 
 
S’avaluarà la capacitat analítica, de 
síntesi i de crítica a partir de la tesi 
de l’autor 
 
 
 
Es valorarà l’expressió escrita, 
l’anàlisi crítica i la capacitat de fer 
servir els instruments d’anàlisi 
treballats a classe 
 
S’avaluarà el coneixement del temari 
i de les lectures proposades a la 
bibliografia i els articles treballats a 
classe. 

 
 
 
 
 
 
 
Presentacions 
 
 
 
 
 
Treball 
 
 
 
 
Examen final 

 
 
 
 
 
 
 
20
% 
 
 
 
 
30
% 
 
 
 
50
% 

180,00  
31,5 

 
 
 
 
 

18,0 
 
 
 
 
 

30,0 
 
 
 
 

33,0 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hores professors: Inclou hores presencials a l’aula, preparació de materials, tutories i avaluació dels estudiants.  
2 Hores estudiants: Inclou hores presencials a l’aula , tutories, treball autònom.  



 



 


