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Llibre on es revisa el concepte de ‘patrimonis migrants’ al voltant d’una realitat canviant amb transformacions
constants d’ordre cultural, econòmic, polític i tecnològic i que conviden a replantejar les possibilitats del fet
patrimonial i abordar les seves repercussions educatives. L’obra replanteja els significats de patrimoni i educació
patrimonial, proposa la negociació de noves estratègies sobre la idea de patrimonis migrants i espera que des de
diverses disciplines s’aprofundeixi en la investigació d’aquest concepte.
«Patrimonios migrantes [5]» recull una selecció de ponències de les IV Jornades Internacionals d’Investigació en
Educació Artística. Els experts que hi participen, procedents de països com Brasil, Espanya, França, Itàlia, Suïssa i
Uruguay, així com de diferents àmbits com la filosofia, l’estètica, la geografia, la història, el comissariat de les arts,
l’educació artística i l’educació patrimonial, analitzen noves possibilitats patrimonials, museístiques i
paisatgístiques i que poden ser virtuals, líquides, pedagògiques, visuals, etc.
Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació [6]
Inicia sessió [7] o registra’t [8] per enviar comentaris
Categories: Patrimoni cultural
Categories: Educació cultural
Etiquetes: identitat
Etiquetes: etapes educatives
Etiquetes: professionalització
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