2017/2018
Gestió cultural II (patrimoni)
Codi: 100666
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500240 Musicologia

OT

3

0

2500240 Musicologia

OT

4

0

Professor de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Lidia López Gómez

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Lidia.Lopez@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: No
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
No són necessaris coneixement específics previs per cursar l'assignatura

Objectius
1.
2.
3.
4.
5.

Conèixer les institucions que gestionen el patrimoni musical, tant a nivell nacional com internacional.
Saber aplicar contextualment les legislacions vigents en matèria de patrimoni.
Conèixer i aplicar les diverses metodologies de catalogació documental a fons musicals.
Reconèixer les diferències de tractament del patrimoni documental musical i el patrimoni immaterial.
Elaborar de forma fonamentada diversos escrits, tant crítics com comparatius, sobre temàtiques
relatives al patrimoni musical.
6. Reflexionar i innovar sobre les diferents tendències i eines per a la recuperació i difusió del patrimoni
musical, tant material com immaterial.
7. Conèixer els diversos mètodes de conservació del patrimoni, així com les noves eines de digitalització
de fons.
8. Dissenyar un projecte relacionat amb el patrimoni musical.

Competències
Musicologia
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.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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,
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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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
1. Adquirir habilitats per organitzar grups de treball, amb la planificació, el repartiment de tasques i la
flexibilitat metodològica adequats.
2. Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics.
3. Aprofundir en la capacitat de treballar en equips de recerca homogenis o interdisciplinaris.
4. Demostrar habilitats creatives i innovadores en l'àmbit de l'aplicació professional i laboral de la formació
musicològica.
5. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
6. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
7. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
8. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
9. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definició i Tipologies de Patrimoni material i Patrimoni immaterial.
Nivells de Gestió del Patrimoni. Internacional (UNESCO), Nacional (Ministeri Cultura, Generalitat).
Legislacions vigents en matèria de Patrimoni.
Institucions vinculades a la gestió del patrimoni musical. Estudis de cas.
Iniciatives privades i opcions de finançament per al patrimoni musical. Estudis de cas.
Organització i catalogació d'elements documentals patrimonials: arxius i biblioteques
Mesures de conservació del patrimoni.
Creació, gestió i desenvolupament de projectes - Metodologia i Pràctica

Metodologia
Durant el període lectiu de l'assignatura es realitzaran un total de cinc treballs relacionats amb el contingut
tractat a les classes. Els quatre primers treballs seran individuals i el lliurament es realitzarà exclusivament
mitjançant la plataforma Moodle del Campus Virtual. No s'acceptarà cap altre mètode.
L'últim dels treballs consistirà en un projecte de gestió que es realitzarà en grups i que es desenvoluparà a
l'aula amb supervisió. Després de la finalització del mateix es realitzarà una exposició.
Durant l'última setmana lectiva del curs es realitzarà la prova final escrita de l'assignatura

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exposició del Projecte final de l'assignatura

3

0,12

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Sessions Presencials

33

1,32

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Tipus: Dirigides
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Tipus: Supervisades
Preparació del Projecte final de assignatura

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tutories i suport de treball en equip

6

0,24

1, 3, 6

Estudi de la materia de l'assignatura

31,5

1,26
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Lectures i preparació dels treballs d'avaluació continuada

45

1,8

2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Tipus: Autònomes

Avaluació
TREBALLS
Per poder optar a l'avaluació de l'assignatura serà imprescindible el lliurament de tots els treballs previstos
durant el curs (50% de la nota global). Si un dels treballs no es lliura en la data prevista, comptarà com a
mitjana de 0 per aquest apartat, a excepció de l'últim, a realitzar durant les classes, que serà completament
obligatori. En cas de no haver obtingut una mitjana mínima de 4 sobre 10 en l'apartat dels treballs, l'alumne no
tindrà dret a presentar-se a la prova final ni a la revaluació.
ASSISTÈNCIA
L'avaluació de l'apartat d'assistència i participació (10% de la nota global) es realitzarà durant les classes. Si hi
ha algun cas especial en què per algun motiu plenament justificable l'alumne no pugui assistir a les classes,
serà imprescindible una reunió amb el professor per tractar l'assumpte de forma específica.
PROVA ESCRITA
La prova final de l'assignatura (40% de la nota global) es realitzarà en l'última setmana lectiva del curs. La
qualificació mínima per fer mitjana amb la resta dels apartats és un 4 sobre 10. En cas que la nota de la prova
final no permeti a l'alumne aconseguir la mitjana per aprovar l'assignatura, podrà presentar-se a les
revaluacions de juny.
El fet de presentar dos dels treballs constarà com un acte 'presencial' en l'assignatura. Per tant,
únicament l'alumne que hagi realitzat com màxim una prova d'avaluació al llarg del curs, podrà
acollir-se a la consideració de "no avaluable".
La mitjana necessària global per aprovar l'assignatura és un 5 sobre 10

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació

10%

0

0

1, 3, 4, 5, 8, 10

Prova escrita

40%

1,5

0,06

2, 5, 10, 11, 12

Treballs de l'assignatura

50%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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Págines Web:
UNESCO: www.unesco.org
Patrimonio cultural, ministerio de educación, cultura y deporte:
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio.html
Instituto del Patrimonio Cultural de España: http://ipce.mcu.es
Direcció general d'arxius, biblioteques, museus i patrimoni: www.gencat.cat/cultura/patrimonicultural/
Direcció general de cultura popular associacionisme i acció culturals: http://gencat.cat/cultura/cpt/
Diputació de Barcelona. Cultura: http://www.diba.cat/web/cultura
Asociación española de gestores de Patrimonio Cultural. http://aegpc.org/
Asociación española de Documentación Musical (AEDOM): http://aedom.org/
Fundación Juan March: http://www.march.es/?l=1
Tesauros del Patrimonio Cultural de España: http://tesauros.mcu.es/index.htm
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