Assignatura 28944 Pràctiques de Museologia
Professor
Vié Riba, Anna / Camps Miró, Teresa
Cicle: Segon
Quadrimestre
Segon
Teoria: Divendres 08:30 a 10:00
Horari
Grup: 1
Tutoria Integrada: Divendres 11:30 a 12:30

Crèdits: 6
Tipus: Optativa

Aquesta matèria proposa aproximar als alumnes al coneixement directe de les obres d'art
convervades en els museus, per la qual cosa tindrà caràcter itinerant.

OBJECTIUS
•
•
•
•

Conèixer la realitat professional de l'historiador de l’art en l’àmbit de la museologia i la
gestió del patrimoni cultural.
Aplicar els coneixements i procediments apresos en els currícula de la titulació.
Desenvolupar un treball de camp concret, d’acord amb les necessitats del centre.
Analitzar des d'una perspectiva crítica les pràctiques realitzades per tal de millorar la
inserció i el desenvolupament de professionals futurs.

CONTINGUTS
D’acord amb els objectius proposats, destaquen els següents continguts:
• L’alumne haurà de fer un reconeixement del medi on s’ubica el centre per arribar a
l’avaluació i diagnòstic del tipus d’institució que té al davant. Titularitat, temàtica, contingut, és a
dir, funcions i finalitats de la institució, etc... que poden influir en la intervenció.
• Una altra tasca important a realitzar serà la descripció i anàlisi dels elements organitzatius
del centre: tipus d’organització, funcionament del centre, els seus plantejaments institucionals,
la seva estructura organitzativa, els recursos disponibles, així com el seu sistema relacional.
• Tota aquesta anàlisi s’haurà de realitzar: utilitzant la metodologia adequada per a cada
situació, justificant el seu ús; mitjançant la confecció/adaptació i aplicació d’instruments de
recollida de dades més adequats per cada cas.
AVALUACIÓ
La qualificació final de la pràctica serà la que resulti de tenir presents els següents aspectes:
1. La memòria de les pràctiques (segons guió facilitat). Es tindrà en compte la percepció de
les pràctiques en general, de les pròpies accions i de l’estada al centre, a partir d’una
valoració que haurà de realitzar per escrit i en les tutories realitzades al llarg del semestre.
2. L’informe emès pel tutor del centre o museu (FULL D’AVALUACIÓ, el qual haurem facilitat
prèviament al tutor del centre o museu i que ens haurà de retornar)
3. El debat

