
ENGLISH FOR ART HISTORIANS 
7a edició - presencial

Jorge Sebastián Lozano.
Dept. Història de l’Art. Universitat de 
València. 

Dirigit a estudiants i graduats d´Història 
de l´Art amb interés en millorar la seua 
expressió en anglès de coneixements propis 
de la disciplina. Es realitzaran exercicis de 
lectura, escriptura i exposició oral.

Els continguts i exercicis del curs estaran 
disponibles per als estudiants a l’Aula 
Virtual. Les classes seran impartides en 
anglès. La participació de l´alumnat serà en 
anglès, la qual cosa implica el coneixement de 
la llengua en nivell B1.

4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 
2022, de 9 a 12 h. 

Facultat de Geografia i Història de la UV, annex 
departamental, Sala Seminari a la planta baixa. 
Accés també per carrer Arts Gràfiques, 13, 46010 
València.

PLANIFICACIÓ DE PROJECTES EXPOSITIUS
9a edició - presencial

Rubén Pacheco.
Tècnic en conservació i gestió del patrimoni 
cultural. Comissari i coordinador d’exposicions 
(des de l’empresa privada i la Càtedra Demetri 
Ribes).

El curs mostra els actors del procés de producció 
expositiva: actors tècnics (comissari, coordinador, 
personal de museus, dissenyador) i actors logístics 
(muntadors, transportistes, fusters, pintors, 
impressors, etc.).

S’ofereixen eines per construir el discurs 
expositiu. Es tracten amb profunditat les fases 
del desenvolupament d´un projecte expositiu: des 
de la part d’investigació fins al financiament, 
gestió de documentació, fons i préstecs.

14 i 21 de novembre de 16 a 19 h. i 28 de novembre 
i 12 de desembre de 2022 de 16 a 18 h.

Centre Cultural la Nau de la Universitat de 
València, aula 3a planta, carrer Universitat, 2, 
46003 València.
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PROGRAMA DE CURSOS                                                                     



COL·LECCIÓ MARTÍNEZ GUERRICABEITIA
c/ Amadeu de Savoia, 4–5a planta
46010 València
Telf.: 96.398.30.58
E-mail: cmg.fguv@uv.es

MATRÍCULA

https://cursos.fundacio.es
Places limitades

PREU PER CURS

English for art historians: 
65 € per a la comunitat universitària de la 
Universitat de València i Alumni UV i 75 € 
per al públic general

La resta de cursos: 
45 € per a la comunitat universitària de la 
Universitat de València i Alumni UV i 55 € 
per al públic general 

TITULACIÓ
Lliurament de certificat d´assistència

INFORMACIÓ GENERAL                         

MEDIACIÓ CULTURAL: acció social a través de les 
pràctiques artístiques. 8a edició - presencial

Elizabet Català Collado.
Educadora social. Experta en artteràpia 
transmodal

Elisa Martínez Matallín. 
Mediadora cultural. Dinamitzadora de 
biblioteques, museus i teatres.

La reciprocitat entre art i educació social 
possibilita ampliar enfocaments d’investigació 
i metodològics adreçats a un públic més divers 
(i habitualment desvinculat de l´art) i una 
millora social. Per això, els intercanvis entre 
professionals d´ambdues disciplines enriqueixen 
de manera considerable la seua pràctica.

20 i 22 de febrer de 2023 de 16:30 a 20 h., 
24 de febrer de 2023 de 16:30 a 19:30 h.

Centre Cultural la Nau de la Universitat de 
València, aula 3a planta, carrer Universitat, 2, 
46003 València.

INTRODUCCIÓ AL MERCAT DE L’ART
5a edició - virtual 

Amparela Benlliure.
Consultora d’art i agent cultural.

El curs ofereix una visió global del panorama 
artístic internacional, amb els diferents agents 
que el conformen: artistes, galeristes, crítics i 
col·leccionistes. L´assistent al curs adquirirà 
nocions sobre el funcionament del mercat artístic 
i del rol que interpreta cada agent. En cada 
sessió es dotarà a l´alumnat de coneixement 
i eines útils que li brindaran l´oportunitat 
d´especialitzar-se dins del sector. 

21, 23, 28 i 30 de març de 2023 de 18 a 20:30 h.


