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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10312 - El viatger davant el Patrimoni.L'acostament a les Balears Finals XIX
a 1936

Crèdits 1.2 presencials (30 Hores) 3.8 no presencials (95 Hores) 5 totals (125 Hores).
Grup Grup 1, 3S(Campus Extens)
Semestre Doctorat convocatòria única
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

18:00h 19:00h Dilluns 27/09/2010 31/01/2011 BB19Francisca Lladó Pol

francisca.llado@uib.es 17:00h 18:00h Dilluns 31/01/2011 30/05/2011 BB19

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió Postgrau Postgrau

Contextualització

La finalitat d'aquesta assignatura és la d'oferir a l'alumne la descoberta internacional de les Balears a
través dels llibres de viatges. En aquest sentit, consideram que la literatura de viatges és la productora per
antonomàsia d'uns mecanismes de percepció que ens permeten mirar les illes no únicament des del punt de
vista de la paraula escrita, sinó també de la il.lustració, la fotogafia i les arts plàstiques en general..

Partint d'aquesta premisa no ens ha de resultar estrany que els actuals estudis sobre viatges tenguin un caràcter
absolutament plusdisciplinar pel que fa a les reflexions sistemàtiques sobre el viatge i les imatges que d'aquest
s'en deriven.

Els llibres de viatges, per tant, són una font imprescindible per a l'estudi del patrimoni

Requisits
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Recomanables

Interés per la literatura.

Competències

L'assignatura té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació,
les quals formen part del conjunt de competències establertes al Màster en Patrimoni Cultural: Investigació
i Gestió.

Específiques

1. CE. 1. Coneixement especialitzat dels viatgers més significatius al seu pas per les Illes Balears. CE. 2.
Coneixements especialitzats de les obres literàries, imatges plàstiques i altres documents aportats pels
viatgers arribats a les Illes. CE. 3. Capacitat de recrear la imatge de les Illes Balears des de la visió del
viatger. CE. 4. Habilitat per classificar les diverses fonts deixades pels viatgers. CE. 5. Habilitat per
manejar documentació gràfica i literària..

Genèriques

1. G1. Compromís de tutela i respecte de la cultura i de les seves manifestacions materials. G2. Capacitat
d'analitzar, relacionar, interpretar i sintetitzar informació. G3. Capacitat d'aplicar el coneixement teòric
a la pràctica. G4. Habilitat per transmetre els coneixements adquirits. G5. Habilitat per gestionar la
informació de fonts molt diverses..

Continguts

A partir de les competències anteriorment esmentades, es passen a desenvolupar els bloc i temes que seran
estudiats per l'alumne.

Continguts temàtics
BLOC 1. Introducció a la matèria

1- El viatge com a tema. Estètica i hermenèutica del viatge.

2- El viatge com a recerca d'alteritat.

3- El viatge romàntic.

4- Baudelaire i la teoria del viatge.

5- El trànsit al segle XIX i la passió del Sud.

BLOC 2. Identificació dels llibres de viatges a Balears
1- La descoberta internacional de les Balears i les Pitiüses

2- L'afluència de viatges entre 1830 i 1875.

3- La culminació de la Renaixença.
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4- El segle XX. La democratització de la fotografia de viatges.

Metodologia docent

En aquest punt es presenten les activitats de treball presencial i no presencial previstes per a l'assignatura amb
la finalitat de poder desenvolupar i avaluar les competències esmentades a altres apartats de la guia docent.

Amb la finalitat d'afavorir l'autonomia i el treball de l'alumne, l'assignatura comptarà amb el suport de
Campus Extens on s'inclourà el calendari d'entrega de treballs, bibliografia i altres documents d'interés.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Grup gran (G) Miijançant el mètode expositiu, la professora establirà els grans fonaments
teòrics de l'assignatura, el qual anirà acompanyat d'un power point amb
imatges estretes o relacionades amb els llibres de viatges. Igualment,
les classes es complementaran amb la lectura de fragments de llibres
rellevants.

Seminaris i tallers Comentari de
textos

Grup mitjà (M) A partir d'uns textos presentats a principi de curs, aquests seran analitzats
amb la finalitat de generar un debat a classe.

Els textos escollits estaran relacionats amb les publicacions més recents
sobre llibres de viatges.

Tutories ECTS Seguiment del
projecte

Grup petit (P) La professora seguirà tot el procés de desenvolupament de la recerca,
marcant unes dates específiques per analitzar l'evolució del treball.

Avaluació Presentació de
treballs

Grup gran (G) Seguint les orientacions de la professora i de la bibliografia recomanada,
individualment o en petits grups (de no més de tres alumnes), hauran
d'exposar un treball sobre el qual hagin fet una recerca vinculada als
llibres de viatges i la seva relació amb el patrimoni, en qualsevol de les
seves manifestacions. L'exposicio haurà d'anar acompanyada de material
complementari i presentat a través d'un power-point.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Comentari de textos Els alumnes hauran de llegir els textos pel seu compte, fent una anàlisi exhaustiva i
confeccionar una guia de lectura
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Realització d'un treball de
recerca

A partir de l'elecció d'un tema vinculat als viatgers a Balears, els alumnes hauran de fer
un treball de recerca. Es recomana especialment que la lectura sigui a partir de primeres
edicions i en la llengua original.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24

Classes teòriques 14 0.56 11.2

Seminaris i tallers Comentari de textos 4 0.16 3.2

Tutories ECTS Seguiment del projecte 6 0.24 4.8

Avaluació Presentació de treballs 6 0.24 4.8

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual Comentari de textos 10 0.4 8

Estudi i treball autònom individual o en grup Realització d'un treball de recerca 85 3.4 68

Total 125 5 100

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 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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Comentari de textos

Modalitat Seminaris i tallers

Tècnica Escales d'actituds (No recuperable)
Descripció A partir d'uns textos presentats a principi de curs, aquests seran analitzats amb la finalitat de generar un

debat a classe. Els textos escollits estaran relacionats amb les publicacions més recents sobre llibres de

viatges.

Criteris d'avaluació Es valorarà la participació activa de l'alumnat, destacant especialment l'esperit crític.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A
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Seguiment del projecte

Modalitat Tutories ECTS

Tècnica Tècniques d'observació (Recuperable)
Descripció La professora seguirà tot el procés de desenvolupament de la recerca, marcant unes dates específiques per

analitzar l'evolució del treball.

Criteris d'avaluació Presentació d'un guió inicial comentat que s'anirà seguint durant el procés de recerca.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Presentació de treballs

Modalitat Avaluació

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Seguint les orientacions de la professora i de la bibliografia recomanada, individualment o en petits grups

(de no més de tres alumnes), hauran d'exposar un treball sobre el qual hagin fet una recerca vinculada als

llibres de viatges i la seva relació amb el patrimoni, en qualsevol de les seves manifestacions. L'exposicio

haurà d'anar acompanyada de material complementari i presentat a través d'un power-point.

Criteris d'avaluació Originalitat a l'hora de triar el tema, rigurositat acadèmica, capacitat de síntesi i claredat a l'hora d'exposar

en públic.

Percentatge de la qualificació final: 65% per l'itinerari A

Comentari de textos

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Altres procediments ()
Descripció Els alumnes hauran de llegir els textos pel seu compte, fent una anàlisi exhaustiva i confeccionar una guia

de lectura

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: % per l'itinerari A

Realització d'un treball de recerca

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Sistemes d'autoavaluació ()
Descripció A partir de l'elecció d'un tema vinculat als viatgers a Balears, els alumnes hauran de fer un treball de

recerca. Es recomana especialment que la lectura sigui a partir de primeres edicions i en la llengua original.

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: % per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

BELTRAN, L.; DUQUE GARCÍA, I. (coord.), Palabras de viaje. Estética y hermenéutica del viaje,
Bellcaire d'Empordà, Edicions Vitel.la, 2007.
CUNQUEIRO, A., Viajes imaginarios y reales, Barcelona, Tusquets, 1986.
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FIOL GUISCAFRÉ, J.M., De Balearibus. Bibliografia de viatgers per les Balears i pitiüses fins al 1800,
Palma, Miquel Font editor, 1990.
FOMBONA, J.,  La Europa necesaria. Textos de viajes de la época modernista, Rosario, Beatriz Viterbo
editora, 2005.
LUCENA, M. y PIMENTEL, J. (eds)., Diez estudios sobre literatura de viajes, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones científicas, 2006.
TUGORES, F., La descoberta del patrimoni. Viatgers decimonònics i patrimoni historicoartístic, Palma,
L'Hiperbòlic, 2008.

Bibliografia complementària

Al principi de cada tema, la professora donarà la bibliografía específica.

Altres recursos

El llistat de les fonts especialment recomanades serà penjat a principi de curs a la plataforma de Campus
Extens.


