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Descrición
A materia pretende desenvolver no alumnado a capacidade para coñecer e manexar a lexislación aplicable a
xeral
calquera situación que se presente en relación ao Patrimonio Cultural e adquirir a competencia necesaria
para poder coñecer a contorna social, empresarial e administrativo correspondente. Deste xeito, o alumnado
poderá coñecer, diferenciar, caracterizar, valorar, documentar, xestionar, protexer ou desenvolver calquera
tipo de traballo ou proxecto profesional acorde coa lexislación reguladora especíﬁca, sendo coñecedores da
xurisprudencia máis importante sobre Patrimonio Cultural.
Competencias
Código
CB4 Que os estudantes saiban comunicar de forma clara e inequívoca as súas conclusións -e o coñecemento e os motivos
deﬁnitivos que o sustentan- para o público especializado e non especializado.
CG1 Adquirir a capacidade para diferenciar e valorar as diversas expresions do Patrimonio cultural, coñecer as
ferramentas para a sua cuantiﬁcación e protección, así como as diferentes perspectivas que abordan a sua xestión.
CE3 Adquirir a capacidade de redactar proxectos de intervención no Patrimonio Cultural de acordo coa lexislación
especíﬁca reguladora.
CE4 Adquirir a capacidade de catalogar o verdadeiro patrimonio cultural, podendo establecer mecanismos de protección
xurídica e preventiva.
CT1 Capacidade de comprender o signiﬁcado e aplicación da perspectiva de xénero nos diferentes campos do
coñecemento e a práctica profesional co obxectivo de lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
CT9 Coñecer e xestionar a lexislación aplicable ao sector, coñecer a contorna social e empresarial e saber relacionarse
coa administración competente integrando este coñecemento no desenvolvemento de proxectos de enxeñería e no
desenvolvemento de calquera aspecto do seu traballo profesional.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Comprender os conceptos chave na contorna do patrimonio, a nivel xurídico, para a súa formación
académica e o seu desenvolvemento d profesional a través dunha síntese coherente e ordenada do
abundante e disperso corpus legal neste ámbito

Competencias
CB4
CG1
CE3
CE4
CT1
CT9
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Capacitar ao alumno para desenvolver proxectos e traballos no ámbito patrimonial con suﬁcientes
coñecementos legais, a través de clases eminentemente prácticas

Contidos
Tema
1. Protección Xurídica do Patrimonio Cultural:
normativa e institucións.

CB4
CG1
CE3
CE4
CT1
CT9

1.1 Breve referencia histórica (lexislación, espolio e restauración)
1.2 Normativa (Local-Autonómica-Estatal-UE-Internacional). Especial
referencia LPHE 1985 e LPCG. Principais Institucións do Patrimonio Cultural
1.3 ¿Patrimonio Cultural ou Histórico?. Tipos de Patrimonio

2. Protección Xurídica do Patrimonio Cultural:
risco, control e sanción.

1.4 Tipos de Bens. Graos ou Categorías de Declaración
2.1 Comercio e exportación.
2.2. Espolio. Detectores de Metais. Tráﬁco de bens.
2.3. Achados. Tasación.
2.4. Destrución e Sanción.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
1
1
0
Seminario
4
20
24
Estudo de casos
1
30
31
Resolución de problemas
19
19
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasSesión de 1 hora de duración destinada á presentación da materia, da docente e a toma de
contacto co alumnado. Despois de realizar unha breve presentación e toma de contacto entre a
docente e o alumnado, explicarase a contorna no que se desenvolverá o módulo (a través de
ferramentas de teleformación e telecomunicación); presentarase a materia e os seus obxectivos
básicos; realizarase unha explicación básica dos contidos de cada tema e os principais recursos
para a súa aprendizaxe; así como o calendario, metodoloxía e criterios de avaliación. Finalmente
explicaranse os recursos dispoñibles para porse en contacto coa docente e os compañeiros,
formular preguntas ou realizar tutorías online.
Seminario
Estarán a disposición do alumnado 4 horas de tutoría en grupo coa ﬁnalidade de orientación,
asesoramento e resolución de dúbidas no proceso de aprendizaxe a través de medios de
teleformación.
Estudo de casos
Proporase a análise dun ou varios problemas ou casos reais, coa ﬁnalidade de coñecelo,
interpretalo, resolvelo, como medio encamiñado á aplicación práctica da teoría estudada na
materia. Realizarase a través de medios de teleformación.
Resolución de
Actividades vinculadas ao desenvolvemento da reﬂexión, o debate, a crítica e a xeración aberta de
problemas
alternativas e hipóteses de solución, utilizando os coñecementos e habilidades que pretenden
desenvolverse a través desta materia. Realizarase a través de medios de teleformación.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas Actividades vinculadas ao desenrolo da reﬂexión, o debate, a crítica e a xeración aberta de
alternativas e hipótesis de solución, utilizando os coñecementos e habilidades que pretenden
desenvolverse a través desta asignatura. Desenvolverase a través dso medios de teleformación.
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
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Estudo de
casos

Realizaranse os traballos e proxectos propostos pola docente, utilizando
ferramentas de entrega remota na data indicada e cuxa información estará
desde o principio do curso dispoñible na plataforma Faitic en
http://faitic.uvigo.es.
O resultado de aprendizaxe avaliado é: Capacitar ao alumno para desenvolver
proxectos e traballos no ámbito patrimonial con suﬁcentes coñecementos
legais, a través de clases eminentemente prácticas.
Resolución de Realizaranse probas de avaliación on-line (probas tipo test), sobre os contidos
problemas
da materia (temas 1 e 2) na na data indicada e cuxa información estará desde
o principio do curso dispoñible na plataforma Faitic en http://faitic.uvigo.es.
O resultado da aprendizaxe avaliado é: Comprender os conceptos chave na
contorna do patrimonio, a nivelxurídico, para a súa formación académica e o
seu desenrolo profesional a través de unha síntee coherente e ordeada do
abundoso e disperso corpus legal neste ámbito.

40

60

CE3
CE4

CG1

CT1

Outros comentarios sobre a Avaliación
O alumno, segundo a normativa vixente, ten dúas convocatorias de avaliación.
A primeira é levada a cabo durante o cuadrimestre de docencia. No caso de que as semanas de docencia da materia non
sexan suﬁcientes para a entrega de todos os traballos previstos, habilitarase na plataforma de docencia unha semana
adicional, ao ﬁnal do cuadrimestre, para facilitar a dita entrega, establecéndose neste caso un cronograma alternativo de
entrega de tarefas.
A segunda avaliación realízase no mes de Xullo, para o que se habilitará de novo o acceso á plataforma docente.
Para a culminación exitosa da materia, é recomendable o seguimento do cronograma que estará accesible ao comezo do
Máster (Faitic), o cal facilitará a debida realización das actividades planiﬁcadas pola docente. Non se avaliará ningunha
actividade nin traballo presentado fóra de prazo. É recomendable formular calquera dúbida á docente da materia para poder
emendala o máis axiña posible e non esperar ao límite da data de entrega.
A avaliación da convocatoria ordinaria e a segunda convocatoria realizarase de igual modo, cos mesmos requisitos.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
AAVV, 250 años de arqueología y patrimonio. Documentación sobre arqueología y patrimonio histórico de la
Real Academiade la Historia. Estudio general e índices, 2003
DÍAZ-ANDREU GARCÍA, G.; MORA RODRÍGUEZ, G.; CORTADELLA I MORRAL, J. (Coord.), Diccionario histórico de la
Arqueología en España, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2009
MINISTERIO DE CULTURA, Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español: libro verde,
2010
QUEROL FERNÁNDEZ, Mª.A, Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, Akal, 2010
RUIZ MANTECA, R., Régimen jurídico del patrimonio cultural subacuático, UNED, 2011
Recomendacións

Outros comentarios
A docencia da materia desenvolverase sempre de maneira telemática presencial, ben sexa síncrona ou asíncrona, utilizando
a plataforma docente Moodle (MooVi) e participando nas actividades docentes a través de multivideoconferencia (e-meeting,
Campus Remoto).
Para poder recibir a docencia de maneira efectiva, recoméndase, previamente ao comezo da materia, consultar o manual de
acceso á plataforma e seguir as especiﬁcacións técnicas para poder asistir ás sesións remotas. É imprescindible que o
alumno acceda á plataforma docente da materia previamente ao comezo da mesma.
Para a culminación exitosa da materia é recomendable o seguimento do cronograma que estará accesible ao comezo do
Máster, o cal facilitará a debida realización das actividades planiﬁcadas pola docente.
As lecturas obrigatorias da materia están dispoñibles na plataforma MooVi.
Non se avaliará ningunha actividade nin traballo presentado fóra de prazo.
É recomendable formular calquera dúbida á docente da materia para poder emendala o máis axiña posible.
A avaliación da convocatoria ordinaria e a segunda convocatoria realizarase de igual modo.
Plan de Continxencias
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Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Este Máster é 100% online: FAITIC, E-Meeting Campus do Mar, etc.
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): Despacho virtual 2146 do Campus Remoto da Uvigo, e correo:
rricoy@uvigo.es
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