
I. IDENTIFICACIÓ 
Nom de l’assignatura: PROGRAMACIÓ I GESTIÓ CULTURALS

Titulació: Humanitats

Tipus d’assignatura:    Obligatòria 

Crèdits ECTS 4,5 

Professors : Diego Castro i David Rodríguez

II.  OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA

L’assignatura proporciona a l’estudiant tècniques, estratègies i experiència en la planificació, gestió i
avaluació d’accions culturals. L’enfocament de l’assignatura és clarament professionalitzadora i pràctic.
Els objectius són:

• Relacionar  els  conceptes  i  processos específics  de l’avaluació.  La planificació  i  la  gestió  de
programes i serveis culturals.

• Identificar les variables que intervenen en la gestió de programes socioculturals. 

• Aplicar tècniques de planificació i gestió de programes.

Dominar diferents estratègies d’intervenció en els processos de gestió de programes i serveis culturals.

III. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR: 

Instrumentals 

Competència Indicador específic de la competència

Comunicació oral i escrita 
en la pròpia llengua. 

Redacció del projecte
Presentació pública del projecte

Organització i planificació. Disseny del projecte de dinamització cultural
Capacitat d’articular els diferents components del projecte 

Tractament i gestió de la 
informació. 

Ús de fonts d’informació diferenciada.
Fonts bibliogràfiques i de revistes de l’àmbit.
Elaboració d’informes síntesi.

Personals 

Competència Indicador específic de la competència

Treballar en equip 
interdisplinari 

Articulació del treball grupal. 
Cooperació en els processos del disseny del projecte i els debats dels articles. 
Valorar en un projecte comú les aportacions i els punts de vista dels altres.

Sistèmiques 

Competència Indicador específic de la competència

Científica Relacionar els conceptes i les informacions entre les diferents àrees humanes, 
científiques i socials.
Utilitzar del mètode crític.

Desenvolupament de 
l'auto-aprenentatge

Mostrar coneixement dels mecanismes d’accés a la documentació i a la 
informació per al treball personal.
Desenvolupament de l’autocrítica i de la iniciativa personal.



Creativitat Innovació i aportació de noves idees
Pensament lateral 

Transversalitat Mostrar comprensió social i històrica, econòmica i ecològica dels fenòmens 
culturals i socials

IV. METODOLOGIES DOCENTS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

El treball d’aquesta assignatura té presents les característiques del grup, dels propis estudiants i els
objectius del curs, alhora que observa el Pla d’estudis de la Llicenciatura.
Es proposa un model de treball organitzat en tres tipologies d’activitats que tenen com a eix central el
procés  d’aprenentatge  dels  estudiants  segons  les  directrius  del  procés  de  convergència  europea  i
l’aplicació dels ECTS. 

• Desenvolupament  a  classe  dels  continguts  del  temari:  exposicions,  explicacions,  exercicis,
casos, etc. 

• Lectura i comentari d’una sèrie de lectures vinculades al contingut de la matèria.  
• Elaboració d’un Projecte de Planificació i Gestió: Programa de dinamització cultural. 

Aquest enfocament de la matèria implica l’assistència regular a classe, la participació activa, la lectura
dels textos proposats, la implicació en el treball de curs i l’exposició oral dels resultats d’aquest treball. A
principi de curs es definiran les línies de treball, el calendari i les dates de lliurament dels treballs, etc. 
Els estudiants que no puguin fer un seguiment regular de la metodologia del curs tal i com es proposa en

aquest programa hauran de notificar-ho a principi de curs al professor responsable i conjuntament definir

un pla de treball alternatiu i personalitzat.

V. CONTINGUTS I BIBLIOGRAFIA 

1. Aspectes propedèutics. Organització i Gestió de programes i serveis. Les funcions 
organitzatives. 

2. L’avaluació diagnòstica: definició, utilitats i finalitats. 
3. La planificació d’accions socioculturals 
4. La distribució de les funcions
5. L’execució 
6. La coordinació
7. El control
8. Avaluació i innovació de programes 
9. Els sistemes de control de qualitat 

AJUNTAMENT  DE  BARCELONA  (1999)  :  Manual  de  gestió  de  les  organitzacions  no  lucratives,
Barcelona : Staff Empresarial.

ARAMENDI, J. (2004): Organizaciones socioeducativas y competencias profesionales. Universidad
del País Vasco 

 ALBERICH,  T.  (1998)  :  Guía  fácil  de  asociaciones.  Manual  de  gestión  parabla  creación,
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BOIX, T. (1990): Animación y gestión cultural. Grup dissabte, Valencia.

CONNORS,  T.D.  (Ed.)  (1998)  :  Manual  de  les  organitzacions  no  lucratives (Volum  I),  Edicions
Pleniluni, Barcelona

DRUCKER, P.  (2000)  :  Organitzacions sense ànim de lucre.  Gestió:  teoria  i  pràctica,  Edicions
UOC-ECSA,  Barcelona
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Española de Pedagogía, Madrid.

FERRANDEZ, A. (1987):  “Cultura, Educación y Municipios”, en Gairín, J,; Antúnez, S. y Pérez Guede, A.:
Temas actuales en educación. PPU, Barcelona.
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FRANCH, J. Y MARTINELL, A. (1986):  La animación de grupos de tiempo libre y vacaciones.  Laia,
Barcelona.

FROUFE, S. (1994): Construir la animación sociocultural. Amarú, Salamanca.

IBAR, M. (1992):  Cómo organizar y gestionar una entidad de animación sociocultural . Narcea,
Madrid.

MARTINELL, A. (1999):  “Los agentes culturales ante los nuevos retos de la gestión cultural”.  Revista
Iberoamericana de Educación. 20, 201-215.

MUNILLA, G. (Coord) (2000) : Introducció a la gestió d’organitzacions culturals, UOC, Barcelona

NUTT, P. i BACKOFF, R.W. (1992) : Strategic management of public ans third sector organizations,
Jossey-Bass Publishers, San Francisco (EE.UU.)

POSE PORTO, H. (2007): La cultura en las cuidades. Graó, Barcelona  (lectura obligatòria) 

ÚCAR, X. (1992): El teatro en la animación sociocultural. Diagrama, Madrid.

VECIANA, J.Mª (1995): Función directiva. Servei de Publicacions de la UAB, Barcelona 

VERNIS, A. et al. (1997) : La gestió de les organitzacions no lucratives. Treballant per las millora
de les associacions. Proa-Columna, Barcelona

VI. AVALUACIÓ

Procediment Criteris d’avaluació Pes

Activitats d’aula L’assistència i participació a les classes 20 %

Entrega de fitxes de 
lectura i debat de textos 

Fitxes de lectura dels articles 20 % 

Presentació bibliogràfica Llibre de curs 20 % 

Projecte final Projecte de Planificació i Gestió i seva defensa 30 % 

Tutoria Les tutories individuals i grupals en relació al treball
i l’aprenentatge

10 % 

Per superar l’assignatura cal aprovar tots i cadascun dels diferents procediments d’avaluació plantejats.
Els  estudiants  que  no  puguin  fer  l’avaluació  tal  i  com es  proposa  en  aquest  programa hauran  de
notificar-ho a principi de curs al professor responsable i conjuntament definir un pla de treball alternatiu i
personalitzat. 


	II. OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA
	III. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR:
	Instrumentals

	IV. METODOLOGIES DOCENTS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

	VI. Avaluació

