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Prerequisits

Tenir nocions bàsiques sobre la història de l'art, el col·leccionisme o el museu, el patrimoni i la museografia.

Objectius

Assignatura pensada per donar a conèixer als alumnes el discurs teòric sobre la museologia i reflexionar
sobre les metodologies que s'apliquen avui en dia.

Objectius formatius de l'assignatura:

1) Conèixer el discurs teòric sobre la museologia i les metodologies que s'utilitzen actualment.

2) Facilitar instruments que portin a la reflexió sobre temes de recerca, conservació, difusió i comunicació de
la museologia.

3) Plantejar vies de solució a possibles problemes que poden sorgir en el desenvolupament de l'activitat
professional del museòleg.

Competències

Humanitats
Analitzar críticament la cultura de lactualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
Analitzar les normatives legals sobre patrimoni cultural i natural.
Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura
contemporània.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar el marc legal dels drets d'autoria en cinematografia.
Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.
Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic.

Dissenyar programes museogràfics o de gestió del patrimoni artístic.
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Dissenyar programes museogràfics o de gestió del patrimoni artístic.
Distingir les tècniques i el procés d'elaboració de l'objecte artístic de l'avantguarda i de les últimes
tendències artístiques.
Identificar les imatges artístiques situant-les en el seu context cultural.
Preparar una proposta d'exposició a partir d'un material proporcionat.
Reconstruir el panorama artístic del món contemporani.
Relacionar les creacions artístiques de diferents èpoques amb altres fenòmens culturals.

Continguts

1) Introducció: definició i evolució del concepte museu, museologia i museografia. Reflexions sobre alguns
dels nous reptes que tenen els museus en l'actual context social del segle XXI, tenint en compte la crisi actual.

2) Planificació i arquitectura dels museus.

3) Organització d'una institució museística.

4) Recerca i documentació.

5) Conservació, protecció i restauració dels béns culturals.

6) Exposicions.

7) Difusió: programes i estudis de públics

8) Sistemes d'avaluació de les institucions museístiques.

Metodologia

El tipus de docència és presencial i l'alumne haurà de realitzar un treball continuat al llarg del curs. Les
sessions magistrals, les visites a museus, les pràctiques d'aula, la lectura obligatòria i les tutories en grup o
individuals serviran per dirigir l'aprenentatge dels continguts i de les competències.

La professora Teresa Blanch Bofill posarà a disposició dels estudiants materials de l'assignatura per
desenvolupar alguns debats i iniciatives de participació general.e les competències.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 40 1,6 4, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Recerca de dades amb les noves tecnologies 13 0,52 3, 4

Visites tècniques als museus amb la professora i responsables dels museus
visitats.

12 0,48 3, 4

Tipus: Autònomes

Elaboració i presentació del treball en grup. 50 2 1, 2, 4, 5

Treball autònom de l'alumne 35 1,4 3, 6
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Avaluació continuada

- Percentatge de cada part:

20 % : assistència i participació a les classes, tutories, seminaris i visites a museus obligatòries.

40 % : exercicis escrits (treball, ressenya de la lectura obligatòria, fitxes de documentació...).

40 % : prova o proves escrites.

NOTES MOLT IMPORTANTS

* L'entrega d'un exercici escrit (qualsevol treball o prova de control) comporta un "acte de presència" en l'assignatura i,
per tant, exclou l'opció del "no presentat" en les qualificacions finals.

* Durant el període de la reavaluació únicament existeix la possibilitat de repetir la prova o les proves escrites tipus
examen realitzades al llarg del curs.

* Qualsevol particularitat o excepció a aquesta normativa haurà de rebre prèviament el vistiplau del professor.

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Avaluació continuada. Assistència i participació a les classes, tutories,
seminaris i visites a museus obligatòries.

20% 0 0 4

Avaluació continuada. Exercicis escrits (treball, ressenya de la lectura
obligatòria, fitxes de documentació...

40% 0 0 4

Avaluació continuada. Prova o proves escrites 40% 0 0 4

Bibliografia

LECTURES OBLIGATÒRIES

Dossier de lectures sobre articles diversos i capítols de la bibliografia que s'esmenta en aquest
programa i que fan referència al temari.
RICO, JUAN CARLOS.(2013). La enseñanza de la museografia: teorías, métodos y programas. Silex
ediciones. ISBN 9788477377627
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