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Objectius
Aquest mòdul té com objectiu permetre als alumnes adaptar els discursos artístics a les noves propostes del
patrimoni cultural turístic i concretament a la relació existent entre els diferents estils i manifestacions
artístiques i les noves tendències del turisme cultural. La varietat artística ha de permetre als alumnes explorar
noves formes d'incorporar aquells components que la integren i que actualment encara no formen part
d'aquesta oferta turística. A més a més, suposarà per l'alumne una presa de consciència, d'una banda, a una
aproximació qualificada de la revalorització, recuperació, conservació i preservació dels elements patrimonials
i d'altra banda, entendre l'art com factor essencial pel desenvolupament econòmic local, nacional i
internacional des de la perspectiva d'una activitat turística respectuosa i sostenible utilitzant criteris
estandarditzats.

Competències
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Analitzar els diferents projectes culturals de les institucions públiques i privades en relació amb el
patrimoni turístic cultural.
Crear discursos expositius plurilingües interrelacionant els continguts turístics del patrimoni cultural
amb les arts i les humanitats.
Dissenyar productes turístics adaptats als espais territorials a partir de recursos patrimonials culturals,
tant tangibles com intangibles.
Fomentar l'ús i la gestió dels recursos patrimonials com a producte turístic.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar tant de manera individual com en equips de caràcter interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge
1. Distingir els diferents enfocaments de les institucions per definir l'objecte d'estudi del patrimoni cultural
artístic.
2. Elaborar projectes turístics de caràcter artístic per als espais patrimonials.
3. Exposar els conceptes propis de la història de l'art que permetin plantejar nous projectes turístics
interculturals.
4. Projectar actuacions teatralitzades, virtuals o mappings als espais patrimonials com a dinamitzadors de
l'activitat turística.
5. Proposar i descriure formes que relacionin els espais patrimonials i l'art amb estratègies turístiques de
desenvolupament local, nacional i internacional.
6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
7. Seleccionar l'aplicació tecnològica més adequada per dinamitzar culturalment un recurs patrimonial.
8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
9. Treballar tant individualment com en equips de caràcter interdisciplinari.
10. Utilitzar les dinàmiques de grups i les tècniques de comunicació per al treball en equip i la participació
social per fomentar l'ús de patrimoni artístic.

Continguts
Els continguts principals d'aquest mòdul van referits a:
Tant l'arquitectura (urbanisme) i Turisme. El territori, la història arquitectònica i la relació amb el
turisme, l'obra arquitectònica com a referent turístic. Els materials constructius com element d'atracció
turística. El disseny gràfic i industrial com potencial component de l'oferta turística.
Com a l'art, museus i promoció turística: el panorama actual dels museus i la seva funció com alguna
cosa més que un receptacle d'obres artístiques. El tractament turístic dels museus i del patrimoni
artístic.
Així com la interpretació com mediadora de la cultura en els espais patrimonials, ja siguin edificis civils
o religiosos, centres d'interpretació, museus i/o fundacions, entre altres espais. Posada en valors dels
elements més destacats d'aquests espais, així com la gestió i ús de dinàmiques de grups i les
tècniques de comunicació pel foment del patrimoni artístic. L'accessibilitat universal un nou concepte
aplicable a tot tipus de públics.
Sense oblidar els projectes i manifestacions artístiques com components o potencial components de
l'oferta turística: la música, el teatre, i el cinema. La música, les arts escèniques com eixos per a noves
activitats patrimonials. El cinema com recurs turístic, les pel·lícules i sèries de més impacte, els teatres
com espais d'activitat turística patrimonial.
Sent els destins turístics d'art, les obres i els seus artistes, les noves aplicacions tecnològiques
referides al patrimoni i la presència d'artistes com un valor afegit a les destinacions turístiques
patrimonials.
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Metodologia
Les metodologies que s'utilitzaran en aquest mòdul són:
Classes expositives
Visites a empreses gestores culturals, sortides de treball de camp
Aprenentatge cooperatiu
Tutories
Lectura d'articles, informes i llibres d'interès
Dinàmiques de grup

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

26

1,04

1, 3, 5, 7, 8, 10

Elaboració de Treballs

22

0,88

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Presentacions orals, Treballs

23,5

0,94

2, 4, 7, 9, 10

72,5

2,9

1, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Tipus: Dirigides
Classes Teòriques
Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Estudi

Avaluació
El sistema d'avaluació d'aquest mòdul es basarà en:
Assistència obligatòria, en un mínim del 80% i la participació activa
Lliurament de Treballs
Defensa oral dels Treballs
Proves de Síntesis

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa

20%

0

0

3, 5, 7, 8, 9, 10

Lliurament de Treballs

35%

0

0

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Presentacions orals, Treballs

35%

4

0,16

2, 4, 6, 7, 9, 10

Proves de Síntesis

10%

2

0,08

1, 3, 5, 6
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