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Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 
 

DESCRIPTOR D’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Pràcticum 
Codi: 10316 
Tipus: obligatòria  
Nivell: postgrau 
Semestre: 2 
Curs: 2 
Horari: a concretar amb la institució o empresa on es desenvoluparan les pràctiques. 
Idioma: català, castellà 
Assignatura a Campus Extens Experimental:  sí 
 

Professors responsables: 
 Professors coordinadors de les pràctiques: 
 
 Nom: Dr. Eduardo Carrero  Coordinador patrimoni artístic 
       Contacte: eduardo.carrero@uib.es 
 
 Nom: Dr. Manuel Calvo  Coordinador patrimoni arqueològic 

  Contacte: vdhamct0@uib.es 
 

Nom: Dr. Sebastià Serra  Coordinador patrimoni documental 
      Contacte: s.serrabusquets@uib.es 

 
Altres professors/es: 
 

Professor/a tutor/a 
de pràctiques 

Contacte Institució/empresa 

Dr. Manuel Calvo vdhamct0@uib.es 
 

Ajuntament de Calvià 

Dr. Manuel Calvo vdhamct0@uib.es 
 

Servei de Patrimoni 
Consell de Menorca 

Dr. Manel Calvo vdhamct0@uib.es 
 

Estudis de Patrimoni S.L. 

Dra. Catalina 
Cantarellas 

c.cantarellas@uib.es 
 

Museu de Mallorca 
Conselleria de Cultura 
del Govern Balear 

Dra. Catalina 
Cantarellas 

c.cantarellas@uib.es 
 

Museu de Menorca 
Conselleria de Cultura 
del Govern balear 
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Dr. Eduardo 
Carrero 

eduardo.carrero@uib.es 
 

Departament de Cultura i 
Patrimoni del Consell 
Insular de Mallorca 

Dr. Pau Cateura pau.cateura@uib.es 
 

Biblioteca Municipal 
Ajuntament de Palma 

Dr. Miquel Deyà miguel.deya@uib.es 
 

Arxiu Municipal 
Ajuntament de Manacor 

Dr. Miquel Deyà miguel.deya@uib.es 
 

Societat Arqueològica 
Lul·liana 

Dr. Miquel Deyà miguel.deya@uib.es 
 

Arxiu del Regne de 
Mallorca 
Conselleria de Cultura 
del Govern balear 

Dr. Francisco 
Falero 

fj.falero@uib.es 
 

Servei de Patrimoni 
Ajuntament de Manacor 

Dra. Miquel 
Forteza 

miquela@xilos.org 
 

Fundació cultural es 
Convent (Inca) 

Dra. Mercè 
Gambús 

merce.gambus@uib.es Nimbus Publicidad 

Dr. Enrique 
García Riaza 

garcia.riaza@uib.es Arxiu Municipal 
Ajuntament de Palma 

Dr. Enrique 
García Riaza 

garcia.riaza@uib.es Museu d’Història de 
Manacor 
Ajuntament de Manacor 

Dr. Víctor 
Guerrero 

vmguerrero@uib.es Museu Arqueològic 
d’Eivissa 
Conselleria de Cultura 
del Govern balear 

Dr. Víctor 
Guerrero 

vmguerrero@uib.es Fundació Museu 
Regional d’Artà. 

Dr. Víctor 
Guerrero 

vmguerrero@uib.es Departament de Cultura i 
Patrimoni del Consell 
Insular de Mallorca 

Dra. Francisca 
Lladó 

francisca.llado@uib.es Fundació Pilar i Joan 
Miró 
Ajuntament de Palma 

Dra. Francisca 
Lladó 

francisca.llado@uib.es Institució Pública Antoni 
M. Alcover. Manacor. 

Dr. Antoni 
Marimon 

vdhaamr0@uib.es Biblioteca de la Fundació 
Bartomeu March 

Dra. Isabel Moll 
Blanes 

isabel.moll@uib.es 
 

Conselleria de Medi 
Ambient 
Consell de Mallorca 

Dr. Josep Morata j.morata@uib.es 
 

Casal Solleric 
Ajuntament de Palma 

Dr. Josep Morata j.morata@uib.es Fundació Museu 
Regional d’Artà 

Dra. Maria Josep 
Mulet 

mj.mulet@uib.es Centre de Cultura Sa 
Nostra 

Dra. Maria Josep mj.mulet@uib.es Arxiu d’imatge i so del 
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Mulet  Consell de Menorca 
Dra. Maria Josep 
Mulet 

mj.mulet@uib.es 
 

Art in Project. Palma 

Dra. Maria Josep 
Mulet 

mj.mulet@uib.es 
 

Servei de Biblioteca I 
Documentació. UIB 

Dra. Tina Sabater tina.sabater@uib.es Fundació Coll Bardolet. 
Valldemossa 

Dra. Tina Sabater tina.sabater@uib.es 
 

Conselleria d’Hisenda i 
Innovació del Consell de 
Mallorca 

Dr. Jaume Sastre jaime.sastre-moll@uib.es 
 

Biblioteca de Maó 
Conselleria de Cultura 
del Govern balear 

Dr. Miquel Seguí miguel.segui-
aznar@uib.es 
 

Museu Espanyol d’Art 
Contemporani de la 
Fundació Joan March 

Dr. Miquel Seguí miguel.segui-
aznar@uib.es 

Fundació Jardí Botànic 
de Sòller. 
Sóller 

Dr. Sebastià Serra s.serrabusquets@uib.es 
 

Biblioteca de Can Sales 
Conselleria de Cultura 
del Govern Balear 

Dr. Andreu 
Villalonga 

andreu.villalonga@uib.es 
 

Associació per a la 
Revitalització dels 
Centres Antics (ARCA) 

Dr. Andreu 
Villalonga 

andreu.villalonga@uib.es 
 

Asociación de Amigos de 
Junípero Serra. Petra 

 
 
 
- Al llarg del curs s’hi incorporaran altres institucions, ara en espera de la signatura de conveni. 

 
Prerequisits: haver cursat totes les assignatures del màster (excepte Treball de Fi de Màster). 
 
Nombre de crèdits ECTS:   20 

Hores de treball presencial: entre 240 i 420 
Hores de treball autònom: entre 260 i 80 

 
Descriptors: pràctiques en institucions o empreses amb les quals la titulació ha signat conveni. 
 
 

Competències de l’assignatura 
 
Específiques: 
CE1. Coneixements dels aspectes diversos del patrimoni historicoartístic, arqueològic, 
documental i altres (patrimoni etnològic, patrimoni industrial, etc.) en el vessant genèric de la 
gestió (tutela, interpretació, difusió, etc.). 
CE2. Coneixements especialitzats del patrimoni historicoartístic, documental i arqueològic i 
tipologies de béns relacionats. 
CE2. Capacitat d’inventariar, catalogar, interpretar i difondre el patrimoni cultural. 
CE3. Habilitat per a la recerca de fonts documentals i bibliogràfiques. 
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CE4. Habilitat per desenvolupar-se en àmbits de gestió patrimonial: estudis preliminars, 
redacció d’informes, disseny de projectes, disseny d’instruments de difusió. 
CE5. Capacitat d’iniciar-se en la investigació, en la gestió i en qualsevol aspecte del patrimoni 
cultural i en les variants assenyalades a CE1.  
 
Genèriques: 
CG1. Coneixements de la seva àrea. 
CG2. Capacitat de recerca, anàlisi, interpretació i síntesi d’informació. 
CG3. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica. 
CG4. Habilitat per utilitzar eines instrumentals i tecnològiques (cartogràfiques, planimètriques, 

fotogràfiques, informàtiques, etc.). 
CG5. Capacitat de treballar en equip. 
 
 

Continguts 
 
- Estada en una institució cultural o empresa per realitzar pràctiques sobre investigació i/o 

gestió del patrimoni cultural. Redacció d’un informe d’activitats que serà avaluat. 
 
- Excepcionalment, i amb una petició prèvia argumentada escrita d’impossibilitat o de no 

finalització de les pràctiques, la Comissió Acadèmica del Màster les podrà substituir tot 
proposant activitats paral·leles. 

 
Metodologia i pla de treball de l’estudiant 

 
1. Metodologia d’aprenentatge: 
Treball presencial/autònom: es tracta d’un aprenentatge en centres culturals i empreses, 
supervisat pels professors coordinadors de les pràctiques, el professor tutor i el responsable 
tutor de la institució amb la qual la titulació ha signat conveni de pràctiques. 
Es preveuen entre 240 i 420 hores de pràctiques en els centres, i inclou reunions GG amb els 
professors coordinadors i tutories individuals amb els professors tutors. 
La resta (entre 260 i 80 hores) correspon a treball autònom de l’estudiant, i inclou preparació 
i lliurament per escrit d’un informe o memòria sobre les activitats realitzades a les 
pràctiques. 
L’informe o memòria es lliurarà al professor coordinador i al professor tutor, els quals en 
faran la valoració. 
L’informe haurà de dur el vist-i-plau del responsable tutor de la institució. 
Per a la qualificació final es podrà sol·licitarà als tutors de la institució informació més 
valorativa del treball realitzat per l’estudiant. 

 
2. Tipus d’agrupació: principalment tutories individuals amb els professors tutors i tutories 
GG amb els professors coordinadors. 

 
 

Criteris, instruments d’avaluació i contracte 
 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició i/o compliment de les competències específiques. 
2. Compliment de les pràctiques. 
3. Interès demostrat al llarg del curs (assistència a les reunions de coordinació i a les 

tutories individuals). 
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Instruments d’avaluació: 

1. Elaboració d’un informe d’activitats realitzades a les pràctiques. S’ha de lliurar al 
professor coordinador i al/la tutor/a. Haurà d’incorporar el vist-i-plau del tutor de la 
institució. 

2. Avaluació continuada individual mitjançant ús de la tutoria per correu electrònic i 
presencial. El seguiment el farà el professor tutor de la institució. 

3. Informe del responsable de la institució. 
 

Criteris de qualificació: 
1. Compliment òptim de les pràctiques (70%) 
2. Assistència a reunions i tutories (10%) 
3. Avaluació de l’informe final (20%) 

  


