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CONTINGUT
Introducció al discurs teòric sobre la museologia i el nou context social. Aportar informació sobre el nou concepte de
patrimoni, els espais de presentació i els projectes de dinamització, els nous models de gestió, el patrimoni com
element identificador i de cohesió social, com a factor de desenvolupament econòmic, com a mitjà entre la recerca i la
creació artística són , entre d’altres, punts importants que mereixen ser objecte d’una reflexió dins el marc del discurs
teòric.
La nova museologia correspon a un fenomen històric, conté un sistema de valors i s’expressa a través de la
museografia que motiva l’acció comunitària. S’aportarà una reflexió general sobre la conservació, la recerca, la
legislació, la gestió i la interpretació del patrimoni des de la museologia i sota els paràmetres de la nova museologia:
democràcia cultural, pluridisciplinar, comunitat i territori, sistema obert i interactiu i diàleg entre subjectes.

OBJECTIUS
1.
2.

Conèixer el discurs teòric sobre la museologia i les metodologies que s’apliquen avui en dia.
Donar eines que permetin la reflexió sobre els temes de recerca, conservació i difusió implícits en la
museologia des d’una vessant amplia i evolutiva de la planificació entre el patrimoni, el territori i el context
social; que aquesta reflexió li permeti trobar solucions als problemes que se li plantegin en el decurs de la
seva vida professional.

TEMARI
1. Introducció
1.1.- Un repàs a la història del col·leccionisme, definició i evolució del concepte de museu, definició de museologia
i museografia
1.2.- Funcions, tipologies i arquitectura dels museus.
1.3.- Reflexions sobre alguns dels nous reptes que tenen els museus en l’actual context social del segle XXI.
2. Planificació i arquitectura dels museus
2.1.- Urbanisme i arquitectura
2.2.- Projectes: museològic, museogràfic i arquitectònic

3. Gestió i finançament dels museus
3.1.- Titularitat
3.2.- Models de gestió i finançament dels museus.
3.3.- Legislació vigent.
3.4.- Estructura i funcions de la Junta de Museus de Catalunya.

4. Organització d’un museu
4.1.- Àrees d’un museu
4.2.- Personal
4.3.- Programes i pressupostos
5. Recerca i documentació
5.1.- Polítiques de recerca i adquisició d’obres
5.2.- Nivell de recerca dels museus. Vinculació amb experts, arxius i

universitats

5.3.- Sistemes de documentació i reglament: registres, inventaris i el programa de documentació per a museus de
la Generalitat de Catalunya: Museum Plus.
5.4.- Conèixer i treballar diferents models de fitxes

6. Conservació, protecció i restauració dels béns culturals
6.1.- Avaluació de la sensibilitat de les col·leccions segons el material.
6.2.- Col·leccions en moviment: factors de risc, assegurances, transports, embalatges i paper del correu

6.3.6.4.6.5.6.6.-

Mètodes de control climàtic, luminotècnic, biològics i de pol·lució
El monitoring .
Funcions de les Sales de Reserves d’un museu.
Procediments de reglamentació del personal. Sistemes de vigilància i seguretat: incendis, robatoris,
inundacions.
6.7.- Procediments de préstec i adquisició d’obres. Adequació i accés a les sales de reserva sota els criteris de la
conservació
7. Exposicions
7.1.-Concepte, disseny i planificació d’exposicions. Elements i procediments a tenir en compte segons sigui una
exposició permanent, temporal o itinerant.
7.2.- Formes de presentació, tipologia de mobiliari, sistemes d’il·luminació, nivell lingüístic i grafia segons siguin:
textos, cartel·les o fulletons, catàlegs i activitats programades en torn de l’exposició

8. Difusió
8.1.- Programes i públics
8.2.- Paper dels Amics del Museu
8.3.- Avaluació

AVALUACIÓ
- Examen final i ressenya de la lectura obligatòria (70% de la nota final)
- Treball en grup, de màxim 3 persones, les característiques del qual es comentaran a classe (30% de la nota final)
Es valorarà positivament la participació activa a les classes

TUTORIA INTEGRADA
Aprofundiment en temes concrets mitjançant una visita comentada per experts a dos museus, l’atenció personalitzada i
el debat.
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