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Curs: segon 
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Dia: dilluns del segon quadrimestre 
Hora: 9.30 a 12h 
Idioma en que s’imparteix l’assignatura: castellà i valencià 
 
2.- BREU DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA 
El patrimoni ens envolta. Milers d’anys d’activitat humana ha deixat petjades que són elements 
fonamentals de la comprensió del que som i d’on venim.  
Aquest curs te com a objectiu eixamplar el coneixement del patrimoni més proper i de cóm es pot fer 
més accessible i desenvolupar actituds d’interès i participació activa en la seua difusió, gaudi i 
socialització. 
 
3.- RESULTATS DE L’APRENENTATGE 
 
Conceptes associats al patrimoni 
Normes internacionals, convencions i legislació  
Actituds de valorització, conservació i socialització del mateix 
Principals actors i estratègies de difusió 
Coneixement de casos rellevants actuals del patrimoni material i immaterial 
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Identificació dels conflictes lligats a la conservació del patrimoni i a la seua accessibilitat inclusiva 
Identificació del valor patrimonial de la experiència humana i del llegat possible des de la socialització 
i la protecció dels valors culturals locals com aportació a la cultural global 
Actituds en la valoració, defensa i conservació del patrimoni valencià 
 
4.- TEMARI 
1. EL PATRIMONI. CONCEPTES GENERALS 
Viure el patrimoni: la construcció de significats entorn al patrimoni 

a) El patrimoni natural 
b) El patrimoni cultural 
2. DOCUMENTS INTERNACIONALS I LEGISLACIÓ PATRIMONIAL 
3. TIPUS DE PATRIMONI. 

 ¿Cóm es crea el patrimoni cultural? El patrimoni moble: els objectes 
El patrimoni immoble: monuments i espais; edificis i jaciments arqueològics 
El patrimoni immaterial: sabers, memòria, festes,  
4. EL CARACTER INTEGRAL DEL PATRIMONI: els elements en els seus contextos. Exemples al Patrimoni 
de la CV i d’altres territoris de l’Estat espanyol 
5. CÓM ES CONSERVA I ES DIFÓN EL PATRIMONI  
Educació, Arqueologia pública i construcció de la ciudadania. Un patrimoni inclusiu: génere, edat, 
interculturalitat i discapacitat. La cuestió de les identitats 
Museus 
Educació formal i informal 
Les Xarxes socials 
6. CONFLICTES ENTORN AL PATRIMONI  

7. L’ACCÉS, L’ACCIÓ I EL GAUDI DEL PATRIMONI DE PROXIMITAT 
 
5- METODOLOGIA DOCENT 
 
Classes presencials: hi haurà dues hores de classes teòriques, impartides pel professor i en la quals 
podran participar activament els estudiants. 
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