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Codi- 
Assignatura 

064522 - Mediació turística-cultural 

Curs  4t Crèdits 3 cr ECTS 

Bloc Temàtic Turisme i Cultura 
Tipus 
assignatura 

 Obligatòria 

Hores 
presencials 

28 hores 
Hores de treball 
dirigit 

28 hores 
Hores de treball 
autònom 

30 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

El patrimoni, com a recurs complex i portador de múltiples significats i valors, necessita un 
procés d'interpretació i de mediació per facilitar la seva presentació i comunicació als 
turistes i visitants. Aquesta assignatura es presenta com la continuïtat de la de "turisme i 
patrimoni", on després d’haver après a analitzar i construir un discurs sobre un recurs 
patrimonial, l'alumnat l’integra en un producte turístic cultural gràcies a les eines de 
mediació: humana, museogràfica i a través de les TIC. A partir d'estudis de casos nous i 
inspiradors, tant locals com globals, l'alumne culminarà la seva formació amb la creació de 
propostes de mediació patrimonial, on les eines de mediació tenen un gran protagonisme. 
Per tant, desxifrar els significats del patrimoni a través la investigació i transmetre'ls amb un 
llenguatge i amb unes tècniques apropiades a un públic objectiu, esdevenen un dels 
aspectes fonamentals de l'assignatura. En definitiva, aquesta assignatura proporciona una 
visió inclusiva de la cultura, a més de les eines per millorar l'experiència turística. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un 
públic tant especialitzat com no especialitzat.  

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG05- Treballar en equip. 

CG07- Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els 
resultats obtinguts. 

CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió 
d’informació, idees, opinions… 
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE06- Analitzar i avaluar el potencial turístic per al disseny de productes, serveis i 
projectes. 

CE11- Gestionar l'accessibilitat i mobilitat dels turistes. 

CE12- Identificar, revaloritzar i gestionar el patrimoni cultural i natural per a ús turístic. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Identificar i classificar les empreses i els serveis que intervenen en la producció turística 
i comprendre el seu funcionament, així com identificar les principals tipologies de 
necessitats a les que donen resposta.  

2. Conèixer i identificar les noves tendències en la pràctica d'activitats turístiques.  
3. Desenvolupar competències relacionades amb la innovació i la creativitat per a la 

creació de productes i serveis turístics. 
4. Elaborar informes de valoració de la tendència dels resultats obtinguts i de l’evolució i 

les expectatives dels preus dels serveis, d’acord amb la informació econòmica interna i 
les necessitats de mercat. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

BLOC 1. EL CONCEPTE DE MEDIACIÓ TURÍSTICA-CULTURAL  

1.1. Definició i objectius de la mediació 

1.2. La interpretació segons Tilden: principis bàsics  

1.3. L’educació no formal: aprendre fora de l’aula  

  

BLOC 2. CARACTERÍSTIQUES I PROBLEMÀTIQUES  ESPECÍFIQUES DE LA MEDIACIÓ  

2.1. Segons els espais de presentació del patrimoni: museus, conjunts monumentals i 
ciutats 

2.2. Segons els espais públics: perfils diferents  

2.3. Segons les tipologies d’aprenentatge 

 

BLOC 3. ELS INSTRUMENTS DE LA MEDIACIÓ  

3.1. La mediació humana  

3.2. Elements de museïtzació 
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3.3. Eines digitals 

3.4. Altres recursos 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una 
diversitat d’estratègies per tal de contribuir a desenvolupar les competències 
corresponents. Algunes de les activitats d’aprenentatge que es realitzaran són les següents:  

• Classes expositives 
• Estudis de casos 
• Debats 
• Exercicis pràctics 
• Aprenentatge basat en problemes 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

El sistema d’avaluació mesura el procés d’aprenentatge de l’estudiant tenint en compte les 
diferents competències i continguts de cada assignatura. 

Els estudiants poden escollir entre l’avaluació contínua o l’avaluació única: 

Avaluació Contínua: el procés d’ensenyament - aprenentatge és avaluat a través d’un 
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una 
avaluació individual final. Els estudiants han d’assistir a les classes per tal de ser avaluats 
mitjançant l’avaluació contínua. 

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden 
escollir ser avaluats a través de l’avaluació única. El procés d’ensenyament - aprenentatge 
és avaluat mitjançant l’avaluació de totes les activitats i una prova individual final. 

Per acollir-se en aquesta modalitat cal sol·licitar-ho a través de l’apartat d’avaluació del 
Campus Virtual dins dels primers 15 dies des de l’inici de l’assignatura. 

La planificació de les activitats d’avaluació serà pública pels estudiants des de la data d’inici 
de l’assignatura. 
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Activitats Tipus Continuada Única  Setmana 
d’entrega  

Activitat 1. 
Ressenya 
Interpreting our 
heritage. F.Tilden 

Individual  15 % 20 % 

 

Setmana 6  

Activitat 2. 
Mediadors per un 
dia. 

Individual 
(A.U)   

Grupal (A.C) 

25 % 20 % 

 

Setmana 11 

Activitats d’aula  Individual / 
grupal 

10 % ----- 
 A decidir pel 

professor 

Prova individual 
final 

Individual 50% 60 % 
 Període 

d’exàmens 

 TOTAL 100% 100%   

 

Per aprovar l’assignatura és requisit indispensable haver obtingut una nota final mínima de 
“5”, sempre i quan l’estudiant hagi realitzat la prova/es o treball/s individuals establerts a 
l’assigantura. Aquesta prova/es o treball/s final han d’estar qualificades amb un mínim de “4” 
per a poder calcular la mitjana de totes les activitats d’avaluació realitzades durant el curs. 

Revisió i Reavaluació de l’Assignatura 

L’estudiant té dret a la revisió de totes les evidències d’avaluació que hagin estat 
dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge. 

Si l’estudiant no aconsegueix assolir els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, per a 
optar a una reavaluació d’assignatura serà imprescindible haver obtingut una qualificació 
final de l’assignatura entre “4-4.9”, i haver-se presentat a la prova/es o treball/s finals 
individuals del curs. 

El procés de reavaluació només implicarà modificació de l’acta de qualificació final en el cas 
que la nova prova d’avaluació sigui aprovada i, en qualsevol cas, la qualificació màxima serà 
de “5”. Aquesta qualificació farà mitjana amb la resta de qualificacions de les activitats 
d’avaluació que hagi realitzat l’estudiant durant el període lectiu corresponent, tenint en 
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compte els percentatges establerts en cada assignatura, configurant la nota final de 
l’assignatura. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

Llibre de treball bàsic:  

Tilden, F. (2006). La interpretación de nuestro patrimonio, Asociación para la Interpretación 
del Patrimonio (AIP).  

Tilden, F. (1957) Interpreting our heritage. The University of Carolina Press. Chapel Hill, 3a ed. 
1977.  

BLOC 1  

Beck, L. and Cable, T. (2002) Interpretation for the 21st Century: fifteen guiding Principles for 
Interpreting Nature and culture. Sagamore Publishing. 

Ham, S.H. (2013). Interpretation: making a difference on purpose. Golden, Colorado: Fulcrum 
Publishing. 

Fernández, M. and Osácar, E. (coords.) (2009). El turismo cultural en el entorno del 
patrimonio, Her&Mus. Heritage & Museography., vol. I, núm. 2, Gijón: Trea.  

Llonch, N. (2012). El turismo escolar y la crisis de la escuela, Tour&Her. Tourism & Heritage, 
vol. I, núm. 1.  

Morales, J. (1998). Guía práctica para la interpretación del patrimonio, Junta de Andalucía, 
Sevilla.  

Trilla, J. [and others] (2003). La educación fuera de la escuela: Ámbitos no formales y 
educación social. Barcelona: Ariel Educación.  

BLOC 2  

Coma, L. y Santacana, J. (2010). Ciudad educadora y patrimonio. Cookbook of Heritage. 
Gijón: Trea.  

Diputació de Barcelona. (2005).The Hicira Handbook: Heritage Interpretation Centres.  

Espinosa, A. and Bonmatí, C. (2013). Manual de accesibilidad e inclusión en museos y lugares 
del patrimonio cultural y natural. Gijón: Trea.  
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Hernández, F.X. and Rojo, M.C. (2012). Museografía didáctica e interpretación de espacios 
arqueológicos. Gijón: Trea.  

Richards, G. (ed.). (2007). Cultural Tourism: Global and local perspectives. New York: Haworth 
Press. 

Santacana, J. y Serrat, N. (coords.) (2005). Museografía didáctica. Barcelona: Ariel.  

BLOC 3  

Bellido, M.L. (2001). Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón: Trea.  

Boniface, P. (1995). Managing quality cultural tourism. London: Routledge. 

Brochu, L., Merriman, T., & National Association for Interpretation (U.S.). (2003). Interpretive 
planning: The 5-M model for successful planning projects. Fort Collins, CO: InterpPress. 

Castell, J. y Martín, C. (2012). La museografía nómada. In Museografía didáctica e 
interpretación de espacios arqueológicos. Gijón: Trea.  

Coma, L. and Sallés, N. (2011). Recursos y materiales didácticos interactivos. En Manual de 
museografía interactiva. Gijón: Trea.  

Larsen, D. (ed.). (2003). Meaningful interpretation–how to connect hearts and minds to 
places, objects and other resources. Eastern National. 

Pérez, P. (2012). Manual de la exposición sensitiva y emocional. Gijón: Trea.  

Sabaté, M. and Gort, R. (2012). Museos y comunidad. Un museo para todos los públicos. Gijón: 
Trea.  

Santacana, J. Martín, C. (2011). Manual de museografía interactiva. Gijón: Trea. 

 


