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Gestió Cultural. Humanitats 

Professor Joan Rué 

 

2.- Prerequisits                                Cap 

3. - Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

 Proporciona coneixements i recursos d’acció professional en l’àmbit de les propostes formatives 

en la Gestió Cultural. En aquest sentit, els objectius formatius proposats són: 

. Reflexionar sobre la fonamentació dels Projectes de Gestió cultural  en el marc d’una teoria de la 

cultura i de la formació cívica, en el context de la gestió dels recursos culturals. 

. Dissenyar, promoure i avaluar un projecte de difusió cultural, atenent les nocions bàsiques 

relatives al disseny i innovació formatives. 

.  Analitzar els elements que configuren els processos d’elaboració i de concreció d’una proposta 

de difusió cultural, des dels referents de la formació de capital cultural i cívic  

. Assolir recursos rellevants per a planificar l'estratègia de la seva aplicació. 

 

Nom de l’assignatura Gestió cultural 
  
Codi   
  
Crèdits ECTS   
  
Curs i període en qu è 
s’imparteix 3er, 1er Q. 

  
Horari   
  
Lloc on s’imparteix   
  
Llengües  Català 
  
 
Responsable de l’assignatura   

Nom professor/a  Joan Rué 
  

Departament  Pedagogia Aplicada 
  

Universitat/Institució  Facultat d’Educació, UAB 
  

Despatx  G6 243 
  

Telèfon (*)  34 93 5813191 
  

e-mail  Joan.Rué@uab.cat 
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4.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

  

Desenvolupar estratègies 

d'aprenentatge autònom 

 

Seleccionar els mitjans més pertinents per a portar a terme la 

intervenció:  els alumnes, organitzats en petits grups, hauran de 

saber resoldre el cas o el projecte que se’ls proposarà, 

mitjançant els recursos d’aprenentatge en autonomia que se’ls 

oferiran. 

Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió 

de les activitats dirigides i supervisades 

Lliurar en temps i forma les activitats proposades 

 

Dissenyar projectes i propostes 

innovadores de formació en la Gestió 

cultural. 

Assessorar sobre l’ús pedagògic i 

integració curricular dels mitjans 

didàctics 

 

 

Saber elaborar una proposta de difusió cultural rellevant que reuneixi i 

operativitzi alguns dels principals criteris presentats i analitzats durant 

el curs. 

Dissenyar projectes d’acció cultural  adaptats als contextos socio-

culturals. 

Saber seleccionar els mitjans més pertinents per a portar a terme la 

intervenció proposada, els mitjans virtuals inclosos. 

Adquirir unes idees bàsiques dels processos d’ensenyament 

aprenentatge. 

 

Treballar en equip i amb equips. 

 

Conformar petits equips de treball capaços de desenvolupar 

les activitats de forma efectiva 

Elaborar-se un portafoli on es vagin recollint les evidències del 

treball realitzat, tant del personal com grupal, així com les 

evidències d’autoregulació del mateix.  

Mostrar una capacitat d’anàlisi de les mateixes, tot identificant 

els aspectes de continguts o de procediments que podrien 

millorar la proposta. 

Utilitzar les TIC en el desenvolupament i elaboració dels 

treballs pràctics 

 

5.- Continguts de l’assignatura   
1. Aproximació a la Gestió Cultural 

2. El concepte de cultura i contextos socio-culturals 

3. Reptes de la cultura a l’actualitat: cultura del consum, teledirecció i homo videns 

4. Cultura i desenvolupament 

5. Fonaments per a la intervenció educativa en la gestió cultural 

6. Comunicació, narració i formació cultural 

7. Instruments i recursos  en la Gestió cultural: la gestió i dinamització de grups de 

treball. 

8. Formar ciutadans des de la GC 
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6.- Metodologia docent i activitats formatives 
Les sessions de classe combinaran la exposició per part del professor, la presentació de les 

reflexions sobre les lectures fetes, per part dels estudiants, i la elaboració en petit grup del 

projecte de gestió cultural de la matèria. Addicionalment, es suggeriran visites a determinades 

exposicions que esdevindran la base per a la elaboració del projecte de cada petit grup. 

Activitat  Hores  Metodologia  Resultats  

Aprenentatge 

Presencial en 
gran grup 

 

Exposicions per part del professorat dels continguts i 
qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup 
classe i permet l’exposició dels principals continguts a 
través d’una participació oberta i activa per part dels 
estudiants.  

Tant les activitats presencials en gran grup com en 
format Seminari s’orientaran mitjançant una nova 
plataforma digital Mahara en la qual hi haurà la 
documentació de la matèria, les orientacions pel treball i 
orientacions per la seva gestió i regulació per part dels 
estudiants. 

Aquesta plataforma i el seu ús seran explicats als 
estudiants el primer dia de curs. 

 

Portafoli individual, 
argumentat, 
d’informacions, 
coneixements i 
recursos necessaris pel 
projecte. 

Seminaris 

presencials  
15 

Espais de treball en grup reduïts supervisat pel 
professorat on mitjançant anàlisi de documents, resolució 
de casos i problemes, o activitats diverses, com 
presentació i debat sobre les lectures fetes, on 
s’aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades 
pel conjunt del grup.  

Portafoli de grup. 

Elaboració i defensa 
dels projectes grupals i 
de les activitats 
individuals. 

 

7.- Avaluació  
L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es 
mostren en la graella que hi ha a continuació.  L’assistència a les classes presencials de l’assignatura és 
obligatòria. 

Resultats d’aprenentatge  Modalitats d’avaluació  

Seleccionar els mitjans didàctics més pertinents per a portar a terme la 

intervenció:  els alumnes, organitzats en petits grups, hauran de 

saber resoldre el cas o el projecte que se’ls proposarà, 

mitjançant els recursos d’aprenentatge que se’ls oferiran. 

Resolució del projecte en els termes 

d’autonomia especificats ens els 

successius guions de treball 

Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió 

de les activitats dirigides i supervisades 

Evidències d’us rellevant de les mateixes 

Lliurar en temps i forma les activitats proposades Acompliment dels terminis prefixats al 

calendari. 

Dissenyar projectes i accions de difusió cultural adaptades als contextos 

socioculturals que es proposin (Saber elaborar, a partir de les 

informacions i coneixements aportats per la matèria, una 

proposta formativa de qualitat que reuneixi i operativitzi alguns 

Acompliment de les condicions aportades 

pel professor. 

La presentació escrita i en públic del 

projecte elaborat davant els seus 
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dels criteris d’innovació més rellevants presentats i analitzats 

durant el curs). 

companys, atenent els criteris que es 

distribuiran entre els estudiants. 

Organitzar-se el treball personal en equip de manera funcional i 

responsable. 

Aportar evidències d’organització del 

treball, tant personal com d’equip 

Elaborar-se un portafoli on es vagin recollint les evidències del 

treball realitzar, tant del treball personal com grupal, així com 

les evidències d’autoregulació del mateix. Mostrar una capacitat 

d’anàlisi de les mateixes, tot identificant els aspectes de 

continguts o de procediments que podrien millorar la proposta 

 

Elaborar i mostrar el portafoli elaborat, 

atenent la pauta de valoració lliurada. 

Utilitzar les TIC en el desenvolupament i elaboració dels treballs pràctics 
 

Evidències suficients del seu ús 

 

 Activitat s d’Avaluació  específiques  % de la 
nota 

Resultats  

Aprenentatge 

B
LO

C
 T

re
ba

ll 
in

di
vi

du
al

 

 

Dossier individual, a partir de les diverses activitats proposades 
30% 

Informe, 

Complert, 

rellevant. 

Domini 

conceptes, 

procediments  

i informacions 

Control individual del temari treballat, prova final.* 10% 

B
LO

C
 T

re
ba

ll 
en

 p
.g

ru
p 

co
op

. Treball grupal que es va elaborant al llarg del curs acadèmic en 
relació a una temàtica concreta, a escollir entre diverses que presenta 
el professorat.   

40% 
Informe del 

projecte:  

complert, 

original, 

rellevant, 

reflexionat i 

fonamentat 

Recull d’evidències que mostrin l’aprofitament de les tasques 
realitzades en el sí del petit grup. Es revisaran al llarg del curs. 

20% 

Nota: cap alumne pot superar la matèria sense tenir registres i /o aportar aevidències del 

seu treball individual. 

Per poder superar l’assignatura s’han d’aprovar cadascun dels dos blocs d’activitats (individuals i grupals) 
de que consta l’assignatura.  

En relació a la nota final, les notes de les activitats del cada bloc només faran promig quan cada un d’ells 
hagi estat avaluat positivament. 

L’assistència a classe és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes, en cas 
contrari es considerarà no presentat. 

Els estudiants que durant el curs hagin fent un seguiment adequat de l’assignatura  i tot i així els quedi 
algun aspecte no assolit se’ls donarà l’oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball 
autònom addicional, refent alguna de les activitats lliurades o realitzades o bé superant una prova de 
continguts sobre el treball realitzat. 

Bibliografia 
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1. Arendt, Anna, 1993, La condición  humana, Barcelona, Paidós 

2. Bauman, Zigmut, 2006, Vida Líquida, Madrid, Paidós 

3. Bauman, Zigmut, 2010, Mundo consumo, Barcelona, Paidós 

4. Geertz, Clifford, 1994, Conocimiento Local, Barcelona, Paidós 

5. Geertz, Clifford, 1996, Tras los Hechos, Barcelona, Paidós 

6. Mascarell, Ferràn, 2005, La cultura en la Era de la Incertidumbre, Barcelona, Roca Eds. 

7. Mayos, G., Brey, A., 2011, La sociedad de la ignorancia, Barcelona, Península 

8. Ramoneda, Josep, Contra la indiferencia, Barcelona, Círculo de Lectores, 2010 

9. Sartori, Giovanni,  La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus 

10. Sennett, Richard, 2006, La cultura del nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama 

11. Simone, Raffaele, 2000, La Tercera Fase, Madrid Taurus 

 

Altres lectures: 

Bauman, Zygmut, 2022, La cultura como praxis, Barcelona, Paidós 

Castoriadis, Cornelius, 2008, El mundo fragmentado, La Plata, Terramar 

Garcés, M., 2013, Un mundo común, Barcelona, Eds. Bellaterra 

Ramonet, Ignacio., 1998, La tiranía de la comunicación, Madrid, Debate 

Ricoeur, P., 1999, Historia y narratividad, Barcelona, Paidós, ICE-UAB 

Said, Edward W., 2006, Humanismo y Crítica Democrática, Barcelona, Mondadori 

Tàpies, Antoni, 1996, L’experiència de l’art, Barcelona, Eds. 62 (vegeu IIIª Part) 

 

Documents d’interès 

� Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO (2005)  

� Agenda 21 de la cultura (2004) 

 

 


