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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
―Analitzar l’origen i l’evolució del concepte de patrimoni, des del segle XVIII fins a l’actualitat.
―Identificar i analitzar quins són els valors i els criteris que fan que un element esdevingui patrimoni
cultural.
―Identificar i valorar qui pot actuar com a agent patrimonial.
―Conèixer l’actual àmbit jurídic i legislatiu que ha de permetre conservar, difondre i deixar com a llegat
els elements patrimonials.
―Reflexionar sobre l’ús social del patrimoni cultural en la construcció d’una ciutadania basada en els
valors democràtics.
2. Blocs temàtics i organització dels continguts
―El patrimoni cultural: origen i evolució del concepte.
―El patrimoni cultural: patrimoni i herència.
―Els agents patrimonials en el segle XXI.
―Els valors i els criteris que afavoreixen la patrimonialització.
―L’àmbit legislatiu de conservació i difusió del patrimoni cultural: UNESCO, ICOM i Consell
d’Europa.
―L’ús del patrimoni cultural en la construcció d’una ciutadania democràtica: el valor educatiu.
3. Avaluació
L’avaluació serà formativa i contínua. Per això, al final del semestre, caldrà que l’estudiant presenti una
carpeta d’aprenentatge o portfoli que evidenciï i demostri el seu procés d’aprenentatge.
L’índex bàsic d’aquesta carpeta serà el següent:
―Les presentacions (expectatives envers l’assignatura, definicions de patrimoni cultural)
―El concepte de patrimoni cultural (mapa conceptual i construcció pròpia d’una definció)
―L’anàlisi de la presentació i interpretació d’un element patrimonial.
―El recull d’ABP (el patrimoni cultural en el segle XXI).
―La premsa i el patrimoni cultural (recull de notícies).
―L’autoavaluació i la reflexió final (el paper del patrimoni cultural en la nostra societat i la construcció
de la ciutadania).

4. Fonts d'informació bàsica
Aquesta assignatura es basarà en l’aprenentatge significatiu per descobriment guiat i es consideraran els
coneixements previs dels estudiants i els seus interessos i expectatives.
Es treballarà a l’aula a partir de la metodologia següent:
―Desenvolupament d’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), a partir dels quals ensenyar i aprendre
els continguts proposats en el programa.
―Síntesis i ampliacions dels continguts per part del professorat.
―Anàlisi i interpretació de documents, bibliografia, materials i recursos.
―Treball cooperatiu entre els estudiants i treball interactiu amb el grup-classe, on el diàleg i la reflexió
conjunta sigui l’eina que ha de facilitar el procés d’aprenentatge.
―Anàlisi d’una proposta de patrimonialització i musealització triada per l’estudiant.per exemple:
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants
trobaran materials diversos que els ajudaran a confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals.
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