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Prerequisits
No hi ha cap prerequisit per a cursar l'assignatura

Objectius
Conèixer i aproximar-se a la realitat de la gestió cultural a Catalunya.
Construir una visió de la gestió cultural com a instrument per a la transformació i cohesió social.
Adquirir coneixements pel disseny, implementació i avaluació d'un projecte en l'àmbit de la gestió
cultural.
Incorporar i aplicar des d'una visió crítica i reflexiva elements relacionats amb la gestió cultural en un
context de complexitat.

Competències
Aplicar estratègies de gestió relacionades amb la programació, la producció i la difusió d'espectacles
musicals.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Integrar-se en projectes comuns de caràcter interdisciplinari.
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 tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials,
especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura
i l'antropologia.

Resultats d'aprenentatge
1. Assumir un rol participatiu en els projectes propis de les pràctiques i en altres iniciatives de recerca o
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1. Assumir un rol participatiu en els projectes propis de les pràctiques i en altres iniciatives de recerca o
gestió.
2. Demostrar habilitats creatives i innovadores en l'àmbit de l'aplicació professional i laboral de la formació
musicològica.
3. Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la gestió cultural
i de lleure.
4. Detectar els camps possibles d'innovació i millora de les propostes de gestió cultural i de lleure.
5. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
7. Integrar a la praxi laboral el coneixement del paper de la música en la societat de mercat.
8. Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat física, econòmica, social i cultural.
9. Participar en projectes col·lectius de gestió cultural.
10. Relacionar conceptes i innovacions metodològiques propis de la música i de les ciències humanes amb
el conjunt de les disciplines humanístiques en activitats de gestió musical i cultural.
11. Resoldre problemes de manera autònoma.
12. Transferir d'una manera personal i crítica els coneixements adquirits en el camp de la musicologia als
àmbits professionals i laborals pertinents.

Continguts
PRESENTACIÓ
Aquesta matèria parteix del convenciment que la gestió cultural és un instrument idoni i privilegiat per a la
transformació i cohesió social a la nostra societat. Els seus continguts giren entorn a aquest principi i el
professor d'aquesta matèria desenvolupa la seva acció professional fora l'UAB, en contextos de diversitat i
des de la gestió de projectes de naturalesa sociocultural i educativa. Les sessions es desenvolupen en tot
moment combinant aspectes bàsics de naturalesa teòrica amb experiències i projectes reals i de base
aplicada. D'aquesta forma, els processos d'aprenentatge es realitzen en paral·lel i combinant processos
inductius i deductius. Tanmateix i al llarg de les sessions, es té previst convidar a professionals de la gestió
cultural per tal d'aprofundir o ampliar els continguts de la matèria.
TEMARI
BLOC 1: Contextualització de la gestió cultural en un context de complexitat
1. Contextualització de la gestió cultural: origen i actualitat.
2. Aproximació a l'organització.
3. Aproximació a la gestió
4. La gestió cultural a un context multicultural.
5. La gestió cultural al servei de la transformació social.

BLOC 2: La planificació com a element clau i transversal en la gestió cultural
2.1. Aproximació a la planificació: definicions, justificació, naturalesa i principis.
2.2. Desenvolupament de la planificació: tipus, funcions i nivells.
2.3. Aprofundiment en la planificació: dificultats i propostes.
BLOC 3: Algunes variables pel diagnòstic de les organitzacions en el marc de la gestió
cultural
3.1. La finalitat de l'organització
3.2. Dinàmica territorial i sectorial
3.3. Enquadrament en el context d'altres polítiques
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3.3. Enquadrament en el context d'altres polítiques
3.4. Factors tècnics, infraestructurals, jurídics i econòmics
3.5. L'estructura organitzativa i les funcions i treball en equip
3.6. La cultura organitzativa i les ideologies de l'organització
3.7. La comunicació amb el territori: visió comunitària i coordinació
BLOC 4: El disseny, implementació i avaluació d'accions socioculturals en el marc de la
gestió cultural
4.1. La missió
4.2. El Pla estratègic, el programa i el projecte
4.3. Aproximació al disseny d'un projecte en la gestió cultural
3.3.1. El projecte com a element per a la consolidació professional de la gestió cultural
3.3.2. Objectius, estratègies, activitats i indicadors
4.4. Definició, nivells, justificació, dimensions i destinataris de l'avaluació
4.5. Tipus, fases, mètodes, criteris i instruments per l'avaluació d'un projecte en l'àmbit de la
gestió cultural

Metodologia
La metodologia combina els següents elements i espais:
Espais de classe magistral
Activitats pràctiques dirigides
Espais de treball supervisats per a la realització del treball en grup
Intervencions de professionals de la gestió cultural

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

50

2

3, 4, 5, 7, 9, 10

25

1

1, 2, 8, 11, 12

Tipus: Supervisades
Activitats supervisades (suport treball en equip, tutories)
Tipus: Autònomes
Activitats autònomes (estudi, lectura i preparació dels treballs)

Avaluació
El sistema d'avaluació es realitzarà a partir d'un examen individual i un treball en grup.
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Com a requisit indispensable per superar l'assignatura, cal haver realitzat i aprovat ambdues parts, amb una
nota numèrica mínima de 5.
Examen individual
Correspon al conjunt de blocs del temari
Suposarà el 40% de la nota final.
Treball en grup
Durant el mes de febrer es lliurarà un document amb les indicacions per a la realització d'aquest treball en
grup, juntament amb les orientacions sobre experiències complementàries per la seva elaboració.
Es tracta del disseny i presentació a classe, d'un projecte cultural i suposa el 50% de la nota final, dividit en
dos percentatges del 25% corresponents a cadascun dels dos aspectes".

Hi haurà l'opció que 6 estudiants desenvolupin un procés d'ensenyament - aprenentatge dinamitzant un grup
d'infants, a partir d'uns àmbits específics (percussió corporal; improvisació i cançó com a eix de transmissió
cultural des d'una perspectiva de gènere) a "XAMFRÀ, Centre de Música i Escena del Raval". Aquesta
activitat substituirà la realització del treball en grup. Igualment, els 6 estudiants hauran de presentar
l'experiència a la resta del grup, durant el període d'exposició dels treballs.

Tutories i participació a classe
Durant l'elaboració del treball en grup caldrà realitzar un mínim de dues tutories en grup (exposició de la
temàtica i la idea inicial i defensa del projecte elaborat).
També, es considerarà positivament la participació activa i crítica a classe.
Suposa el 10% de la nota final.

Com a mecanismes de reavaluació, i davant els següents supòsits, es preveuen dues possibilitats:
1) No haver aprovat l'examen individual: realitzar-ne un de nou, a partir de les orientacions del professor i
optant a una nota màxima de 5.
2) No haver aprovat el treball en grup: realitzar una prova escrita en la data establerta per la Facultat.
Així doncs, només es reavaluable UN dels dos items principals -examen individual o Treball en grup
(Disseny)- del procés d'avaluació continuada.

El criteri per a considerar a un/a alumne/a com a no avaluables, és:

No haver presentat el treball individual i no haver format part de cap equip de treball per l'elaboració del treball
en grup.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

PROVA INDIVIDUAL

40%

22

0,88

1, 8, 11, 12

TREBALL EN GRUP (disseny i tutories)

25%

40

1,6

3, 4, 5, 7, 9, 10

4

TREBALL EN GRUP (preparació, defensa)

25%

10

0,4

2, 3, 6, 9, 11

TUTORIES I PARTICIPACIÓ CLASSE

10%

3

0,12

5, 6, 11
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