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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Altres indicacions sobre les llengües

La composició del grup determinarà l'ús del català, castellà o l'anglès per facilitar la comunicació a les
sessions i a les tutories.

Prerequisits

Els propis del màster en el seu conjunt. Serà convenient partir d'un coneixement previ dels rudiments de les
ciències de la comunicació.

Objectius

El curs estudia el paper de la Comunicació en els processos de democratització cultural de les institucions
culturals, fent especial èmfasi en les públiques. La Comunicació propicia metodologies participatives que
permeten l'entrada, tant d'actors com de relats no hegemònics, a les institucions culturals. En aquest sentit, la
comunicació participativa juga un paper fonamental en la revisió de discursos culturals hegemònics, així com
també en la incorporació de la memòria col·lectiva en els debats socials.

Els 17 objectius de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible recullen el compromís -adoptat per
administracions locals i supranacionals- envers la igualtat, la complexitat social i ens situen davant l'escenari -i
el repte- de repensar quin és el paper de les institucions culturals en la revisió dels relats culturals, tant en els
processos de producció d'aquests com en el resultat final.

En paral·lel, la demanda social d'igualtat i de revisió del coneixement social compartit -en tant que
heteropatriarcal, occidental, blanc i homogeneïtzador- exigeixen que les institucions culturals públiques
engeguin processos de reflexió de segon ordre per tal de deconstruir imaginaris socials i metodologies, que
fins ara els han permès generar un relat cultural, i, al mateix temps, plantejar-se com poden crear altres
narratives, en plural, més complexos, no estàtiques, sorgides del dubte i que incorporin la possibilitat de canvi
i també les contradictoris.

En aquest sentit, el curs parteix de la premissa que les institucions culturals, en tant que laboratoris de
producció simbòlica, no poden ser alienes ni a les exigències socials de revisió del relat hegemònic ni poden
convertirels plans d'igualtat en manifestacions d'allò que es coneix com a . Per això, al llarg delpurple washing
curs, estudiarem com la Comunicació pot jugar un paper clau en aquest procés de canvi de mirada i de relat
que experimenten les institucions culturals avui dia.

L'objectiu del curs és preparar persones que estiguin en condicions d'assumir la responsabilitat de planificar
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L'objectiu del curs és preparar persones que estiguin en condicions d'assumir la responsabilitat de planificar
les polítiques de canvi del relat cultura -incloent els processos de participació- i liderar la gestió de les
principals institucions i equipaments culturals al voltant de les quals s'organitza el macrosector de la cultura i la
comunicació.

Competències

Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar
idees de manera original, sovint en un context de recerca
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Ser capaç de planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada en comunicació mediàtica i cultura
Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar polítiques culturals i de comunicació tant en l'àmbit local com en
l?internacional, utilitzant les noves formes de comunicació social.
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar
idees de manera original, sovint en un context de recerca
Dissenyar i aplicar accions de política cultural i de comunicació en el nou entorn tecnològic
Dissenyar i planificar accions per a la intervenció en els models públic i privat de finançament cultural
Dissenyar i planificar accions que contribueixin a les polítiques públiques d'accés universal a la cultura,
la informació i el coneixement
Dissenyar, planificar i dirigir projectes de recerca per a la seva aplicació a la gestió dels equipaments
culturals
Dissenyar, planificar i dirigir projectes de recerca per a la seva aplicació a les polítiques culturals
d'àmbit local, nacional i internacional
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

Programa
1. El context: cultura, participació social, identitats culturals i relats culturals. Les polítiques de democratització
de la cultura versus la democràcia cultural com a aposta política. Aprenentatges de casos a Amèrica llatina i a
Europa.
2.- Les relacions entre política, economia i cultura. Les estratègies d'intervenció pública sobre el patrimoni
cultural. El debat entorn al patrimoni. El potencial econòmic i simbòlic del patrimoni cultural. Patrimoni cultural
material i patrimoni intangible. La relació entre cultura i identitat.
3. Drets culturals i governança cultural. Un escenari de canvi, reptes i debats entorn de la creació, l'autoria i la
responsabilitat de les institucions culturals.
4. El rol de la Comunicació en els processos de participació ciutadana i en el canvi de relat de les institucions
culturals públiques.
5. La comunicació com a eina de mediació en tant que diagnosi i intervenció per a la creació de relats no
hegemònics. Metodologies i debats.
6. La incorporació dels relats no hegemònics i la demanda de la igualtat de gènere en les institucions culturals.
De la denúncia activista de la invisibilitat, com és el cas de les Guerrilla Girls, a la intervenció pel canvi.
7.- Cultura popular de participació i la cultura de consum popular. Polítiques públiques i autonomia relativa de
la cultura popular. Intervenció i reassignació de sentit a les pràctiques culturals col·lectives. La cultura de
masses i l'hegemonia de les indústries de l'entreteniment. La protecció i l'estímul de les arts i les cultures
híbrides.
8. La mutació tecnocultural com a eina de transformació social i assoliments dels drets culturals. Des
delsfeminismes fins als debats i accions entorn del pensament postcolonial, el moviment LGTBI + Q. El debat
entorn de l'accés i participació cultural.

9. La memòria col·lectiva com a repte per a les institucions culturals: metodològies i processos pel canvi del
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9. La memòria col·lectiva com a repte per a les institucions culturals: metodològies i processos pel canvi del
relat i el debat entorn de la democratizació del relat cultural.
10. La metodologia feminista participativa com a eina per a fomentar la governança cultural en les
instituciones culturals públiques. Aprenentatges des de la Comunicació.

Informació covid:

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Metodologia

Les sessions partiran d'exposicions ordenades dels temes del programa a càrrec de la professora o dels
participants. En alguns temes, les exposicions aniran acompanyades de textos (de lectura prèvia recomanada
i dipositats al campus virtual o bé, si són breus o es tracta de fragments il·lustratius, distribuïts durant la
sessió). Cada tema tractat inspirarà un debat entre els participants assistents. Si són de procedències molt
diverses això pot afavorir-lo i fer-lo més enriquidor perquè permet eixamplar em camp d'experiències.

Es treballarà amb materials de "literatura grisa": Plans estratègics de països, sectorials o de grans institucions
o equipaments; iniciatives legislatives (lleis sobre cultura, sector editorial, cinema, llengües; desenvolupaments
regionals de grans documents com ara la Convenció de la UNESCO sobre la diversitat cultural; programes de
cultura i mitjans de comunicació de determinats estats, o formacions polítiques -això permet estudis
comparatius. Sempre parant atenció especial als sistemes culturals més pròxims, als d'origen dels participants
i als que visquin processos més interessants mentre es desenvolupa el mòdul.

L'eix del curs és partir del coneixement teòric i de les experiències disponibles per poder fonamentar
propostes d'intervenció política i inspirar models de gestió de la cultura i la comunicació.

INFORMACIÓ COVID:

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. Així mateix, el calendari detallat amb el
contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al
Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos
materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de
canvi de modalitat docent per raons sanitàries, la professora informarà dels canvis que es produiran en la
programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions ordinàries del mòdul i la seva preparació 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Visita a un gran equipament cultural (MNAC, MACBA, Teatre Nacional, Auditori,
etc..., per conèixer el seu funcionament intern i el seu model de gestió.

10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Avaluació
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Avaluació

El curs s'avaluarà a partir de la participació en les discussions presencials o virtuals dels temes tractats, de
l'elaboració de fitxes crítiques de lectura de textos (acadèmics, programes de govern, documents
d'institucions, informes experts, etc.) i de la presentació i exposició d'un projecte o pla de campanya o
d'intervenció en algun àmbit específic de la cultura, o buscant resoldre algun problema concret (preferentment,
susceptible de ser aplicat realment).

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les
quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana de 3,5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Debats. Participació al
seminari.

20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Fitxes de lectura (2 per
alumne/a) (màxim 10.000
caràcters)

30% de la nota/fitxa. Accés a la bibliografia
especialitzada. Familiarització amb els conceptes i
perspectives propis del sector

40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Preparació d'un projecte o
pla d'actuació (màxim
30.000 caràcters)

50% de la nota final Preparar i exposar un pla
dintervenció abordant temes i problemes reals.

40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
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