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Prerequisits

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

Objectius

Conèixer el discurs teòric sobre el concepte de patrimoni i les metodologies que s'utilitzen per a la seva
protecció.

Analitzar la política cultural d'institucions catalanes i espanyoles en matèria de patrimoni i fer-ne una
comparativa amb d'altres països europeus.

Donar instruments que portina a la reflexió sobre la difusió i comunicació del patrimoni, tenint en compte al
seva conservació.

Establir criteris i facilitar eines per a l'elaboració d'itineraris de patrimoni cultural i el codi ètic dels professionals
en aquest camp.

Competències

Aplicar el domini de l'instrumental crític i metodològic fonamental per comprendre i narrar la història de
l'art i per reflexionar sobre la professió de l'historiador 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.
Expressar coneixements específics sobre l'origen, l'evolució i els diversos camps d'estudi de la història
de l'art, així com sobre els temes, el vocabulari i els debats clàssics i actuals de la disciplina.

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
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Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar conceptes bàsics de museologia i museografia
Analitzar els debats actuals o passats sobre gestió, conservació, restauració i sistemes de
documentació del patrimoni artístic.
Analitzar els debats clàssics i actuals de la disciplina.
Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
Reconèixer els coneixements metodològics, iconogràfics i de teoria de l'art per fer la lectura d'una
imatge artística.
Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

1. Història i evolució del concepte de patrimoni.

2. Els museus: origen, evolució i tipologies.

3. Els avatars del patrimoni: entre la destrucció i la conservació.

4. Restauració de monuments i obres d'art: teories i principis.

5. La presentació i interpretació del patrimoni.

6. Patrimoni i turisme.

7. Entre la llei i la praxi: la gestió del patrimoni cultural avui.

Metodologia

Sessions teòrico-pràctiques on es combinarà l'exposició i introducció de conceptes amb eines per debatre'ls.

Visites per conèixer "in situ" algun element patrimonial.

Conferències expertes en sessions de classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

activitats diverses 30 1,2 7

assistència a classe 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

treball de camp 40 1,6 1, 2, 3
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Avaluació continuada (qui no assisteix, participa a les classes i realitza tots els ítems d'avaluació no podrà ser avaluat)

Prova de caràcter teòrico-pràctic sobre els conceptes exposats i debatuts a classe (50%).

Treball en grup consistent en la preparació d'una classe a l'entorn d'un conflicte patrimonial. Introduir i desenvolupar el
tema i aportar idees per al debat (20%).

Treball individual sobre patrimoni immoble de l'entorn, segons els models de catalogació per a les figures legals
existents (20%).

10% assistència i participació activa a les classes teòriques + tutories + seminaris

Tipus: Autònomes

treballs, estudi general i preparació proves escrites 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

assistência a classe i participació activa +tutoria i seminaris 20% 0 0 1, 2, 3

proves escrites 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

sessió especial: preparació i participació i treball 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 7

treball de camp 30% 0 0 1, 2, 4
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Webs :

www.unesco.org

www.icom.museum

www.patrimonio-mundial.com

www.cultura.mecd.es

www.gencat.net

www.diba.es

www.museologia.net

www.apme.es

www.aegpc.org
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