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Prerequisits

Coneixements de Paleontologia general.

Objectius

Conèixer les diferents lleis que regulen i permeten gestionar el patrimoni paleontològic i com desenvolupar
aquesta gestió. Conèixer la problemàtica de gestió dels jaciments de fòssils i llur museïtzació a cel obert.

Conèixer els mètodes, tecnologies i models de gestió de les col·leccions paleontològiques i exercitar en la
seva utilització pràctica.

Conèixer i exercitar en els mètodes de difusió científica i en la organització i gestió d'activitats en museologia.

Competències

Analitzar dades mitjançant les eines adequades en l'àmbit de la Paleontologia
Conèixer i saber fer servir les diferents tècniques d'estudi, conservació i difusió del registre fòssil
Dissenyar i dur a terme recerques en l'àmbit de la paleontologia i difondre'n els resultats
Obtenir i sintetitzar informació de la literatura científica (biblioteques, bases de dades, revistes en línia o
llocs web fiables) en el camp de la paleontologia.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Reconèixer i utilitzar adequadament el registre fòssil per resoldre problemes concrets en els diferents
àmbits de la Paleontologia
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

Adaptar els resultats de recerca per aproximar-los a diverses tipologies de públics
Analitzar dades mitjançant les eines adequades en l'àmbit de la paleontologia
Conèixer el valor científic dels jaciments de fòssils del país
Conèixer els mètodes i les tècniques de conservació i gestió de les col·leccions paleontològiques
Conèixer els mètodes i les tècniques de museïtzació de jaciments paleontològics en espais oberts
Conèixer i utilitzar científicament les col·leccions paleontològiques
Conèixer les principals eines que regeixen i permeten gestionar el patrimoni paleontològic
Fer servir els coneixements adquirits com a base per a l'originalitat en l'aplicació de les idees, sovint en
contextos de recerca.
Identificar la problemàtica de les obres civils i proposar-hi solucions perquè tinguin un impacte
d'afectació mínim en el patrimoni paleontològic
Integrar els coneixements i usar-los per fer judicis en situacions complexes, encara que la informació
que es tingui sigui incompleta, i tenir presents les responsabilitats socials i ètiques.
Obtenir i sintetitzar informació de la literatura científica (biblioteca, bases de dades, revistes en línia,
webs contrastats) en l'àmbit de la paleontologia
Organitzar i gestionar activitats en museologia
Resoldre problemes en situacions noves o poc conegudes dins de contextos amplis (multidisciplinaris)
relacionats amb el camp d'estudi.
Utilitzar eines de comunicació per a públics no especialitzats

Continguts

Bloc 1: Gestió de jaciments paleontològics

L'Administració i el patrimoni paleontològic.
Jaciments paleontològics musealitzats.
Seguiment d'obres. Intervencions no programades i d'urgència.
Jaciments amb importància patrimonial. Catàleg de jaciments.

Bloc 2: Col·leccions

Adquisició, preparació, ingrés i documentació de mostres paleontològiques
Conservació, instal·lació i models de gestió de col·leccions paleontològiques
Elaboració i manteniment de catàlegs (generals - tipus i figurats)
La difusió de la informació de les bases de dades paleontològiques: nivells d'accés (públic,
investigadors, gestors)
Passat, present i futur de la gestió de col·leccions paleontològiques
La gestió pràctica de les col·leccions de paleontologia

Bloc 3: Difusió i museologia

La comunicació en col.leccions temàtiques.
Els públics dels equipaments culturals.
Organització i estructura de la información.
La comunicació on-line: xarxes socials.
Organització i gestió d'activitats en museología.
Visita equipament cultural mNACTEC.
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Metodologia

Les classes magistrals i pràctiqes de laboratori s'estructuraràn en sessions de 2 h. En alguns casos seràn
clases magistrals/pràctiques.

Els exercicis i treballs es faràn en correspondència amb les classes i pràctiques. Alguns dels treballs s'hauran
d'exposar.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes magistrals 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

pràctiques 4 0,16 1, 6, 9, 10, 12, 13, 14

Tipus: Supervisades

resolució d'exercicis, elaboració i exposició de treballs 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

Tipus: Autònomes

estudi de la teoria, de les pràctiques i lectures
recomanades

78 3,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

Avaluació

L'avaluació es realitzarà sobre l'entrega d'exercicis i treballs i les proves teòrico/pràctiques.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

entrega d'exercicis i treballs 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

proves teòric/pràctiques 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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