
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 20262 - Museologia i Museografia
Grup Grup 1, 2S
Guia docent L
Idioma Català

1 / 5

Data de publicació: 24/07/2014
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 20262 - Museologia i Museografia
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Maria Magdalena Rubí Sastre
magdalena.rubi@uib.es

15:00h 16:00h Dimarts 17/02/2015 19/05/2015 AB11

Francesca Tugores Truyol
f.tugores@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

El patrimoni és un element essencial de la Història de l'Art. Dins el vast camp del patrimoni, el museu
constitueix l'ens per excel·lència. El seu anàlisi es sistematitza a través de la museografia (coneixements
tècnics) i la museologia (ciència del museu) (Apartat 1 del programa).
L'antecedent del Museu és el col·leccionisme (Ap. 2). El concepte actual de Museu es crea amb la Il·lustració
i amb la Revolució Francesa. Des de llavors, més enllà de les crisi, ha experimentat un creixement ascendent i
s'ha enfrontat a nous reptes (Ap. 3). Les Illes Balears no són alienes al fenomen i es consideren a l'assignatura
monogràficament (Ap. 4).
L'estudi dels béns museístics s'integra en un programa de tasques comunes al patrimoni cultural, aplicades al
camp dels béns mobles. Es posarà esment en cada una d'elles treballant especialment l'inventari i els sistemes
d'exposició (Ap. 5).
Els aspectes normatius i legislatius s'enfocaran a nivell de fonts, amb especial referència a Espanya i a les
Illes Balears (Ap. 6).

Requisits

Competències
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Específiques
* Copsar la matèria en el seu conjunt i assimilar el paper i la funció del Museu.
* Coneixement i aplicació del llenguatge museogràfic.
* Capacitat per enfocar críticament el paper del museu i la seva contribució als drets del ciutadà.

Genèriques
* Comprendre la inserció i la importància de la matèria dins el camp de la Història de lArt.
* Capacitat per relacionar els sabers assolits i els derivats de la nova matèria.
* Habilitat per contextualitzar els sabers.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. El concepte de museografia i museologia

El Museu i el seu paper en l'àmbit del patrimoni històric. L'origen i el desenvolupament de la
museografia i de la museologia. La nova museologia.

2. Antecedents del museu: tresors i col·leccions
La sistemàtica de la classificació i la bibliografia. Els orígens i l'antiguitat clàssica. El món
medieval: dels tresors de l'església a les col·leccions principesques. Itàlia i l'interès per
l'antiguitat. Les wunderkrammer o cambres de meravelles. Les col·leccions reials del barroc
a Espanya: devoció, mecenatge i desenvolupament de la pinacoteca. L'expansió europea. El
col·leccionisme i el mercat: sistemes de regulació.

3. El naixement i el desenvolupament del museu
Antecedents. La incidència de la Revolució Francesa. La creació del Museu del Louvre. El
segle XIX. Proliferació museològica i tipologies arquitectòniques. El cas d'Espanya: el Museu
del Prado.El segle XX: de la crisis a l'eclosió. El MoMA o un Museu d'Art Modern. La segona
meitat de segle: el museu com a seducció. Els grans edificis. La diversificació i amplitud del
contingut museístics. La projecció del col·leccionisme i l'eclosió del mercat a partir dels anys
60.

4. Els museus a les Illes Balears
El Cardenal Despuig, un col·leccionista il·lustrat. Tipus de col·leccions i incidència dels
revivals i de l'arqueologia. La creació del Museu Provincial de Belles Arts. El Museu de
la Societat Arqueològica Lul·liana. El Museu Diocesà. Els Museus Estatals al segle XX:
Mallorca, Menorca i Eivissa i els canvis i la problemàtica al llarg del nou-cents.La proliferació
de Museus des de les acaballes del segle XX i els requisits de l'aplicació del terme 'museu'.

5. La museografia i les eines programàtiques del Museu
L'objecte i les eines d'estudi i de sistematització del museu. La conservació i la restauració.
Les condicions ambientals. L'estudi: inventari/catàleg: models d'ús. Els fons i els criteris
d'ordenació. La gestió del Museu. L'exposició: enfocaments i sistema de presentació. La
finalitat didàctica.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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6. Normativa i legislació
Els organismes internacionals. La sistematització del segle XX. La legislació a l'Estat
espanyol. Les Illes Balears. la Llei de Museus de les Illes Balears de 2003

7. Cloenda
El paper del Museu en el transcorre de la història. Assumpció dels objectius del Museu i el
significat de la seva diversificació i proliferació. El Museu i el dret a la cultura

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Desenvolupament
del programa

Grup gran (G) Nocions bàsiques de museologia i museografia 44

Classes pràctiques Treballs, visites i/o
conferències

Grup gran (G) Classes pràctiques: exposició oral dels treballs. Participació
en visites i/o conferències relacionades amb la matèria.

14

Avaluació Examen final Grup gran (G) Examen final a la data oficial 2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de l'examen Estudi del temari de l'assignatura 50

Estudi i treball
autònom individual

Preparació del treball
individual

Preparació del treball i del material per exposar-lo a classe 30

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Activitats a través de
Campus Extens

Debats i lectures a través de Campus Extens 10
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Treballs, visites i/o conferències

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Classes pràctiques: exposició oral dels treballs. Participació en visites i/o conferències relacionades amb la

matèria.
Criteris d'avaluació Adequació del treball als objectius establerts per la professora. Assistència a visites i/ o conferències i

participació activa en l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Examen final a la data oficial
Criteris d'avaluació Assumpció dels conceptes fonamentals de l'assignatura

Percentatge de la qualificació final: 50%

Activitats a través de Campus Extens

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Debats i lectures a través de Campus Extens
Criteris d'avaluació Participació activa en les activitats planttejades a través de Campus Extens

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- ALONSO FERNÁNDEZ, L. (1990, 1ª 1973): Museología. Introducción a la teoría y práctica del Museo,
Madrid, Itsmo.
- ------------- (1999): Introducción a la Nueva Museología, Madrid, Alianza.
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. (1994): Manual de Museología, Madrid, Síntesis.
- LEON, A. (1978): El Museo: Teoría, praxis y utopía, Madrid, Cátedra.
- RIVIÈRE, G. H. (1993): La museología. Curso de museologia. Textos y testimonios, Madrid, Akal.
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- ZUBIAUR, F.J. (2004): Curso de museología, Gijón, Trea.

Bibliografia complementària

Col•leccionisme i història del museu- AA.VV. (1995): Los grandes museos históricos, Madrid, Fundación
Amigos del Prado y Círculo de Lectores.
- BOLAÑOS, M. (1997): Historia de los museos en España, Gijón, Trea.
- GAYA NUÑO, J.A. (1968): Historia y guía de los Museos de España, Madrid, Espasa Calpe.
- IMPEY, O.; MAC GREGOR, A. (edis) (1985): The Origins of Museum: The Cabinets of Curiosities in
sixteenth and seventeenth Century Europe, Oxford, Univesity Press.
- MORÁN, M,; CHECA, F. (1985): El coleccionismo en España, Madrid, Cátedra.
- SANZ PASTOR, C. (1991): Museos y colecciones de España. Madrid, Ministerio de Cultura.
- SCLOSSER; J. (1988): Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardío. Una contribución
a la historia del coleccionismo, Madrid, Akal.
Els Museus a les Illes Balears
- AA.VV. (1998): Museu de Menorca, Menorca, MEyC. - G. Balear.
- GAYA NUÑO, J.A. (1968): Historia y guía de los Museos de España, Madrid,Espasa Calpe.
- MURRAY, D. (1997): Guía de los Museos de Mallorca, Palma, Olañeta.
- ROSSELLÓ BORDOY, G. (1966): Museo de Mallorca. Sección Etnológica de Muro, Madrid, Ministerio
de Educación Nacional.
- ------ (1976): Museo de Mallorca. Salas de Arte Medieval. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.
- Xarxa de museus de Mallorca (2002). Palma, Consell de Mallorca.
Aspectes programàtics del Museu
- ALONSO FERNÁNDEZ, L.; GARCÍA FERNÁNDEZ, I. (1999): Diseño de Exposiciones (Concepto,
instalación y montaje), Madrid, Alianza.
- BELCHER, M. (1994): Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el Museo, Gijón, Trea.
- HOOPER - GREENHILL, E. (1998): Los museos y sus visitantes, Gijón, Trea.
- KOTLER, N.; KOTLER, P. (2001): Estrategias y marketing de museos, Barcelona,
Ariel.
- LORD, B; LORD,G (1998): Manual de gestión de museos, Barcelona, Ariel.
- MACARRON MIGUEL, A.M. (1995): Historia de la conservación y la restauración, Madrid, Tecnos.
- MARIN, Mª T. (2002): Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística, Gijón,
Trea.
- PEARCE, S. (ed) (1989): Museum. Studies in Material Culture, London, Leicester, Univ. Press.
- Tecnologias para una museografia avanzada (2007): 1er Encuentro Internacional Madrid. 21, 22 i 23
noviembre de 2005, ICOM-ESPAÑA.
- TUSELL, J (coord) (2001): Los museos y la conservación del patrimonio, Madrid, Fundación BBVA,
Argentaria.
Normativa i legislació
- Ley 16/1985 del Patrimoni Histórico Español y Reales Decretos de desarrollo parcial de la Ley (1989),
Madrid, Ministerio de Cultura.
- Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears (1999). Palma, Govern Balear.
- Llei de Museus de les Illes Balears (2003), Palma, Govern de les Illes Balears.
- Sistema Español de Museos (1995), Madrid, Ministerio de Cultura.


