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Prerequisits

Tenir nocions sobre la història de l'art, el patrimoni, la museologia i la museografia.

Objectius

Assignatura pensada per donar coneixements i eines als alumnes vers la gestió del patrimoni en general i
l'artístic en particular.

Objectius formatius de l'assignatura:

1) Categoritzar i conèixer les funcions que desenvolupen cadascun dels professionals que intervenen en la
gestió del patrimoni artístic.

2) Facilitar elements que portin a la reflexió sobre els models de gestió del patrimoni artístic vers la
conservació i difusió dels objectes.

3) Plantejar vies de solució a possibles problemes que poden sorgir en el desenvolupament de l'activitat
professional dins l'àmbit de la gestió del patrimoni artístic: comissaris, tècnics, gestors,...

Competències

Història de l'art
Demostrar que es tenen coneixements bàsics de museologia i museografia, així com de la
problemàtica actual sobre la conservació i la restauració del patrimoni artístic
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dissenyar, produir i difondre projectes de gestió del patrimoni artístic..
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional
Organitzar el comissariat d'exposicions de caràcter permanent i de caràcter temporal.

Organitzar projectes educatius en diferents nivells de l'ensenyament de la història de l'art, aplicant els
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Organitzar projectes educatius en diferents nivells de l'ensenyament de la història de l'art, aplicant els
coneixements instrumentals relatius a la disciplina.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda daquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar conceptes bàsics de museologia i museografia
Analitzar els creadors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar els debats actuals o passats sobre gestió, conservació, restauració i sistemes de
documentació del patrimoni artístic.
Analitzar els receptors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
Aplicar les disposicions i els principis jurídics internacionals, estatals i autonòmics relatius a la gestió
del patrimoni artístic.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa
Comentar oralment una imatge artística utilitzant la terminologia adequada
Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables a un cas pràctic de gestió, documentació i
conservació del patrimoni artístic.
Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic
Coordinar equips de treball, desenvolupant habilitats de resolució de conflictes i presa de decisions
Dissenyar i aplicar programes d'educació en els diferents àmbits de la història de l'art.
Dissenyar programes d'exposicions temporals i permanents incloent-hi la programació d'activitats de
caràcter pedagògic per a públic escolar i familiar
Dissenyar un programa museogràfic.
Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural
Elaborar fitxes de catàleg i inventari del patrimoni arquitectònic o artístic.
Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
Exposar els conceptes propis de la història de l'art.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants
Planificar i aplicar projectes i programes museogràfics, utilitzant els coneixements adquirits sobre
museologia.
Produir un projecte de gestió i conservació del patrimoni artístic
Redactar informes d'expertització artística.
Redactar memòries de restauració del patrimoni arquitectònic i artístic.
Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.
Utilitzar els coneixements adquirits en l'elaboració de fitxes, memòries i dictàmens relacionats amb la
conservació, la documentació i la difusió del patrimoni artístic (catalogació i inventari, memòries de
restauració, expertització artística).

Continguts

Gestió del patrimoni artístic   2014 - 2015

2



Avaluació continuada

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 institucions i professionals de la gestió del patrimoni artístic, 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.

1) Introducció: definició de conceptes, informació sobre els organismes que tenen responsabilitats en la gestió
del patrimoni artístic. Reflexions sobre la gestió del patrimoni artístic en l'actual context social del segle XXI,
tenint en compte la crisi actual.

2) Polítiques de recerca i adquisició de béns.

3) Polítiques de gestió del patrimoni artístic

4) Anàlisis de la professió.

5) Funcions i finalitats de les institucions culturals.

6) Protocols i procediments en la documentació.

7) Disseny, planificació i formes de presentació de les exposicions

8) Aspectes tècnics i formals en la gestió d'exposicions d'art.

9) Els elements de difusió: catàleg, fulls de sala, opuscles, etc.

Metodologia

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

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Treball autònom dels alumnes 36 1,44 3, 7, 10, 13, 14, 16,
18, 20, 22, 23, 24

classes magsitrals 40 1,6 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12,
15, 16, 22, 23, 28

Tipus: Supervisades

Recerca de dades amb les noves tecnologies 15 0,6 1, 4, 8, 22

Visites tècniques a institucions de gestió del patrimoni artístic i a
professionals de l'àmbit amb la professora.

12 0,48 10, 12, 18, 22, 28

Tipus: Autònomes

Treball en grup 47 1,88 8, 12, 18, 24, 25, 26,
27

Avaluació

Qualsevol particularitat o excepció a aquesta normativa haurà de rebre prèviament el vistiplau del professor.
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- Percentatge de cada part:

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

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

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació a les classes, visites a les institucions de
patrimoni artístic i als professionals de l'àmbit

20% 0 0 2, 4, 5, 12, 15, 19, 21, 22, 23

Prova escrita individual 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25,
27, 28

Treball de grup 40% 0 0 1, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 28

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.
MARZO, JORGE LUIS (2013). L'era de la degradació de l'art. Poder i política cultural a Catalunya.
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MOYANO, N (2011). La climatización e iluminación de la sala durante las exposiciones de obras de
arte. Gijón. Ed. TREA.
TORTAJADA HERNANDO, SONIA (2011). La conservación preventiva durante la exposición de
esculturas en piedra. Gijón. Ed. TREA.
JIMÉNEZ DE GARNICA, REYES (2011). La conservación preventiva durante la exposición de dibujos y
pinturas sobre lienzo. Gijón. Ed. TREA
RIBERA ESPLUGAS, CAROLINA (2011). Las vitrinas como medio de protección de las obras de arte
en las exposiciones. Gijón. Ed. TREA.
SEDANO ESPÍN, PILAR (2011). Función y gestión del departamento de conservación en dos grandes
museos: Museo Nacional del Prado y Museo Nacional Reina Sofia. Gijón. Ed. TREA
LEÓN, AURORA (2010). El museo: teoria, praxis y utopia. Madrid. Ed. Catedra.
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Coordinadora territorial de Cultura de los Institutos Cervantes de Marruecos. "Aproximación a la política
cultural exterior de España" (2012)
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www.gestorcultural.org

www.vegap.es

www.musealia.com

www.nuevamuseologia.com

www.icom.museum : http://icom.museum/hist_def_eng.html
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