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Prerequisits

- Coneixements bàsics sobre teorias de la comunicació i antropologia de la cultura.
- Habilitats bàsiques per al disseny i execució d'un projecte de recerca.
- Els propis del Màster.

Objectius

Els objectius del mòdul són:

- Reflexionar entorn de la Comunicació com a mediació i posibilitadora de la cultura

- Abordar la cultura des de la participació comunitària feminista i el mainstream de gènere

- Entendre les polítiques culturals com a accions comunitàries

- Vincular memòria col·lectiva i imaginaris socials com a desconstrucció del relat patriarcal

- Abordar el relat cultural des d'una mirada intereseccional

- Entendre el cos i els afectes com a artefactes de mobilització i noves textualitats

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
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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

El mòdul proposa desenvolupar una reflexió teòrica-metodològica entorn de la comunicació participativa com a
dispositiu d'acció cultural que serveixi a les institucions per a desenvolupar polítiques culturals a través
d'assumir i accionar mecanismes de participació social, un dret recollit en el nou marc d'acció política i un dels
objectius de l'Agenda Sostenible 2030.

En el curs es proposa entendre les institucions com a motor d'aquests processos, la qual cosa ens posa en la
tessitura de repensar-les com a agents amb capacitat d'imaginar i impulsar mecanismes d'escolta activa que
transformin l'accés, la interacció amb les comunitats i el reconeixement d'aquestes, així com el relat.

La reflexió -i la proposta- s'insereix en la crítica als relats hegemònics dels Estudis Culturals i en un corrent de
pensament postestructuralista i feminista que pretén posar a debat la definició de cultura fins al punt de
problematizar qui participa o té accés a aquesta definició, a qui (o a qui) reconeix i privilegia l'agenda cultural,
així com també a quines persones representa el relat cultural.

Per a això durant les classes es tractarà en profunditat:

a) El debat entorn del concepte de cultura

b) La vinculació comunicació i cultura

c) La participació comunitària des dels feminismes comunitaris

d) El relat i les narratives participades

e) La despatriarcalització del relat

Metodologia

Es duran a terme tres tipus d'activitats:

a) dirigides: reflexió al voltant de la comunicació participativa com a enfocament per a la transformació cultural
i anàlisi d'exemples

b) supervisades: anàlisi d'un projecte de transformació cultural a través de la comunicació participativa

c) autònomes: lectures, dinàmiques de discussió i fitxes d'anàlisi
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Les sessions tindran una durada de 3 hores. Les dues primeres hores de cada sessió suposaran una reflexió
teòric entorn dels objectius proposades. En l'última hora del seminari, es duran a terme debats i/o es
convidaran experts (museòlegs, directores de centres culturals, polítics) que exposaran casos pràctics. Així
mateix es programaran dues visites a espais culturals.

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

Anàlisi d'exemples 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Reflexió al voltant de la comunicació participativa com a enfocament per a la
transformació cultural

30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Anàlisi d'un projecte de transformació cultural a través de la comunicació
participativa

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

Tipus: Autònomes

Lectures, dinàmiques de discusió i fitxes d'anàlisi 50 2 7, 8

Avaluació

L'assignatura constarà de les activitats d'avaluació següents:
- Treball individual de curs, 50% sobre la qualificació final
- Presentacions en grup, 30% sobre la qualificació final
- Participació a classe, 20% sobre la qualificació final

Tant la realització del projecte, com la presentació del tema, podran ser reavaluats per consolidar l'aprovat

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Anàlisi i/o disseny d'un projecte de comunicació participativa o un treball
alternatiu

50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Participació en els debats sobre aspectes teòrics i anàlisis de casos. 30% 0 0 1

Presentació en grups 20% 0 0 8

Bibliografia
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