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aproPA’T. Projectes col·laboratius entre centres educatius i museus han estat les II Jornades 

d’educació patrimonial organitzades per la Xarxa de Museus de les comarques de Tarragona i 

de les Terres de l’Ebre i del Departament d’Ensenyament a través dels serveis educatius del 

territori, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili.  

Les jornades han estat un espai de trobada entre el professorat i els professional dels museus, 

per explorar conjuntament el potencial educatiu dels recursos culturals locals. Una formació 

reconeguda pel Departament d’Ensenyament per tal de promoure i generar sinèrgies i 

experiències innovadores entre els diferents agents culturals i educatius del territori.  

Les jornades s’han dut a terme en dues sessions els dissabtes 11 i 18 de novembre de 2017, al 

Museu de les Terres de l’Ebre d’Amposta i al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.  

Hi ha assistit un centenar de docents i professionals dels museus amb l’objectiu d’aprofundir en 

com es poden realitzar projectes col·laboratius entre els centres educatius i els museus, una 

metodologia cada vegada més necessària per oferir experiències educatives i vitals de qualitat.  

La jornada al Museu de les Terres de l’Ebre va ser inaugurada pel Sr. Àlex Farnós, director del 

Museu de les Terres de l’Ebr; la Sra. Inés Martí, regidora d’Ensenyament i cultura de 

l’Ajuntament d’Amposta; el Sr. Ferran Bladé, director dels Serveis Territorials del Departament 

de Cultura a les Terres de l’Ebre i el Sr. Pere Vidal, adjunt de la directora dels Serveis Territorials 

del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre.   

La jornada al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona va ser inaugurada per la Sra. Mònica 

Borrell, directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona; el Sr. Jordi Agràs, director dels 

Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona i la Sra. Marta Viñas, cap de 

Programes i formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament a Tarragona.    

Que els museus i els equipaments patrimonials són una eina educativa de primer ordre fa temps 

que se’n parla. Per aprofundir en aquesta relació, cada vegada són més les veus que reclamen 

que a part de les tradicionals visites i tallers escolars que ofereixen els museus, es realitzin 

projectes innovadors entre  l’àmbit patrimonial i educatiu tal com que va quedar palès en les 

dues sessions de les jornades aproPA’T.  

 

 

  

PRESENTACIÓ DE L’APROPA’T                              

 

http://www.museuterresebre.cat/
http://www.mnat.cat/


 

 
 
 
 
 

 
FERNANDO HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ 
 

“Aprendre en els museus i els centres escolars per projectes d’indagació” 
La sessió d’Amposta va comptar amb la participació de Fernando Hernández, professor de la 

Universitat de Barcelona i investigador en el camp de la innovació educativa. Es va centrar en 

l’aprenentatge per projectes d’indagació en els museus i centres escolars. També va fer 

incidència en la necessitat de replantejar els “falsos” diàlegs que s’estan duent a terme en molts 

museus i com a través dels projectes podem establir ponts entre els continguts dels museu i la 

vida personal de cada nen/a. Acabava la seva intervenció parlant de la importància de l’avaluació 

com a procés de metareflexió, de reconstrucció del camí d’aprenentatge que hem fet entre tots.  

 

 

 

 

 

 

 
APORTACIONS A LA PONÈNCIA DES DE LES XARXES SOCIALS.  STORIFY DE LES JORNADES 
 
"Els museus i les escoles han de ser llocs de vida" el projecte com a finalitat @gerardramon 
 

Una transformació necessita temps per arribar a la finalitat educativa i hem d trobar el nostre lloc per 
aprendre @CulturaEduCat 
 

Cal replantejar el fals diàleg, com fem la interpretació i com representem el coneixement que es fa des dels museus 
@acataf  
 

Els “falsos diàlegs” dels museus... ai les metodologies per relacionar-nos amb els públics! La feina tant important d 
l’educadora d museus... @mariadoforno 
 

Treballar només amb els quadres que ha triat el museu VS els que han interessat a l' alumnat  @acataf  
 

Establir un pont entre els temes que surten al museu i la vida personal de cada nen/a i que a partir de la conversa 
aprenguin a narrar-se i agafar confiança. @acataf  
 

"Cal ensenyar sense cap coneixement ni cap certesa" @gerardramon 
 

Projecte d coeducació amb una exposició d Renoir: treballar la cosificació i el papel de les dones d les obres d Renoir 
i reflexionar sobre la quotidianitat d les criatures i la seva identitat. @CulturaEduCat 
 

Fernan Deligny: L' educador com a creador de circumstàncies. @gerardramon 
 

“L’aula i el museu són espais per a investigar, no per a repetir” @museuterresebre 
 

"Els projectes són una finalitat educativa no una metodologia" @Nuriaballva 
 

La innovació pot ser una moda. La transformació és més profunda, va a l'arrel, però necessita temps i condicions. 
@dtormoben 

PONÈNCIES APROPA’T                              

 

https://storify.com/patrimonigencat/jornades-apropa-t
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2017/12/Fernando-Hernandez_Aprendre-en-els-museus.pdf


NEUS SALLÉS 
 

“Un tresor per educar: nous retrobaments per les escoles i museus.” 
La segona ponència va ser a càrrec de la professora de Didàctica del Patrimoni de la Universitat 

de Barcelona Neus Sallés. Va parlar de la importància de la col·laboració entre escoles i museus, 

sobretot perquè els museus tenen les fonts primàries del coneixement i permeten als centres 

educatius anar més enllà a l’ensenyament abstracte de determinats conceptes. També va 

remarcar que els projectes permeten fer un treball més pausat i de llarg recorregut, la qual cosa 

permet que els aprenentatges siguin més significatius per als infants alhora que els apodera com 

a creadors deixant el paper de consumidors que han tingut en els últims anys.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 
APORTACIONS A LA PONÈNCIA DES DE LES XARXES SOCIALS.  STORIFY DE LES JORNADES 
 
Els projectes ens poden permetre fer un treball més pausat i de més llarg recorregut als museus. @gerardramon 

Els museus siguin gran o petits tenen un valor: tenen de forma literal les fonts primàries del coneixement. No és el 

mateix parlar de forma abstracte que poder ensenyar amb recursos i objectes reals @gerardramon 

Com passem dels alumnes consumidors als alumnes creadors en els museus? @AurigaSC 

La clau de tota activitat és que no siguin plenament dirigides i deixar espai a infants i joves per la creativitat. Això és 

clau pels museus @gerardramon 

Recreacions, maletes didàctiques, itineraris...em quedo amb la pell d taronja. Si no hi ha col·laboració entre museu i 

escola no hi ha transformació @mariadoforno 

Regne Unit escoles amb overbooking s'instal.len les aules en museus amb espais amb poca afluència durant mesos. 

El museu com aula! My Primary School is at the Museum King's College London @gerardramon 

“Les relacions estretes entre museus i escoles generen vies mútues d'aprenentatge" @AurigaSC 

“L’important dels museus és que teniu les fonts, i això és el que no hi ha a l’escola” @museuterresebre 

Amb els alumnes no es tracta tant de motivar com d'implicar, que siguin part de l'aprenentatge @dtormoben 

 

 

 

https://storify.com/patrimonigencat/jornades-apropa-t
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2017/12/Neus-Salles_Un-tresor-per-educar.pdf


 
DIMAS FÀBREGAS 
 

“Processos creatius, processos d’aprenentatge. El paper del museu en el cas de les Aliances 
Magnet.” 
En la sessió de Tarragona, el mestre i assessor Dimas Fàbregas va explicar el funcionament i la 

finalitat de les Aliances Magnet. Un programa de la Fundació Jaume Bofill i l’ICE de la UAB 

inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta i que s’ha 

pilotat durant 4 anys en 7 centres educatius de Catalunya. L’objectiu és el d’acompanyar els 

centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu en aliança amb una institució 

de referència i excel·lència en un camp del coneixement específic, amb un compromís educatiu 

amb la societat i amb gran capacitat de transferir innovació i coneixement. Aquestes aliances 

permeten als centres educatius recuperar una composició social equilibrada i garantir l’èxit 

educatiu. Va posar com a exemple el cas de l’escola Josep Mª de Sagarra i el MACBA. Finalment, 

juntament amb els Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès i del Baix Camp, van animar 

als centres educatius i als museus a presentar-se a les properes convocatòries que hi haurà l’any 

vinent per iniciar nous projectes. 

 

 

 

APORTACIONS A LA PONÈNCIA DES DE LES XARXES SOCIALS.  STORIFY DE LES JORNADES 

L'art ens pot obrir moltes portes en totes les etapes educatives. @MuseuVidaRural 

Els processos creatius com a processos d'aprenentatge. @gerardramon 

Com ens podem aproximar al coneixement complex del patrimoni, art... 3 vies: 1. Emocional 2. Conceptual. 3. 

Discursiva @gerardramon 

L’art de fer-se preguntes. La conversa per a canviar les dinàmiques d’aula. @AurigaSC 

Els Projectes Magnet proposen un enfocament globalitzat d’aprenentatge on l’equip docent esdevé una comunitat 

de pràctica reflexiva @AurigaSC 

Treball en xarxa entre museus i docents. L'alumn@ part activa del seu procés d'ensenyament / aprenentatge. Aliances 

Magnet als STT en breu. @MartaVias80 

Molt interessants els projectes Magnet per tal de repensar els centres educatius i el paper que hi poden tenir els 

museus @acataf 

 

http://www.fbofill.cat/projectes/magnet-aliances-lexit-educatiu
https://storify.com/patrimonigencat/jornades-apropa-t
https://prezi.com/jzup4ee2snsl/processos-creatius-processos-daprenentatge-el-paper-del-museu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 
MARIA CACHEDA 
 

“Idees per millorar l’educació als museus” 
La segona ponència de Tarragona va ser a càrrec de la Maria Cacheda, responsable de la unitat 

d’Acció Educativa de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Va explicar algunes experiències 

que s’estan duent a terme i que són un punt de trobada entre els dos sectors. En serien alguns 

exemples: 

-  les Jornades de Patrimoni i Escola;  

- la Comunitat de pràctica Patrimoni i Escola en la  que diferents docents i professionals 

dels museus estan elaborant uns indicadors per dissenyar i avaluar les activitats 

educatives de les institucions patrimonials dins dels criteris del model orientador 

competencial del Departament d’Ensenyament;  

- la e-comunitat Llars infantils i patrimoni en la que mestres d’educació infantil i 

professionals dels museus estan dissenyant activitats als centres patrimonials per a les 

edats 0-3 anys.  

 

 
 
 

APORTACIONS A LA PONÈNCIA DES DE LES XARXES SOCIALS.  STORIFY DE LES JORNADES 
 
La Maria Cacheda ens fa reflexionar sobre el currículum ocult de les activitats educatives que es fan en els 

museus  @acataf 

Maria Cacheda planteja reptes per a millorar l’acció educativa als museus, millorant la relació museu-escola, 

visibilitzar la feina de les educadores de museus i millorant pedagogies educatives   @AurigaSC 

La Maria Cacheda presenta la comunitat de pràctica a les jornades @acataf 

Maria Cacheda parla de #comunitatsdepràctiques i #aprenentatgesignificatiu @DimasFabregas 

 

 

 

 

http://culturaeducacio.gencat.cat/patrimoni_escola
https://storify.com/patrimonigencat/jornades-apropa-t
https://twitter.com/hashtag/comunitatsdepr%C3%A0ctiques?src=hash
https://twitter.com/hashtag/aprenentatgesignificatiu?src=hash
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2017/12/Maria-Cacheda_Idees-per-millorar-leducacio-als-museus.pdf


 
 

 
 
 
 
 
 
Les persones participants de l’aproPA’T, després d’una estona de treball en grups durant el cafè, 
van plantejar diferents preguntes i reflexions als ponents de les jornades. Els grups es van formar 
a partir d’una peça dels museus que formen part de la Xarxa de Museus de les comarques de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre, per tal d’aproximar de forma indirecta el coneixement dels 
seus fons i dels mateixos museus.  
 
Les preguntes i reflexions que van sortir a Amposta van ser: 
 

▪ Com es poden posar en marxa projectes entre els centres educatius i els museus? Qui 
fa el primer pas: l’escola o el museu? Com iniciem un projecte? Cal una metodologia 
concreta?  
Fernando Hernández remarcava que s’està estudiant com es realitza aquest procés des 
de la pluralitat, no des d'una fórmula.  
 

▪ La importància de trobar espais en comú per al diàleg i la coordinació entre centres 
educatius i museus. També espais on els alumnes tinguin un paper actiu. 
 

▪ Com motives a un adolescent sense interès? 
La Neus Sallés i el Fernando Hernández comentaven que els alumnes han de sentir-se 
coautors d'allò que aprenen. Aconseguir la seva implicació és el gran repte que cal 
assumir entre tots els agents educatius. També remarcaven que els projectes no han de 
ser obligatòriament d’interès de l’alumnat, però sí que han de tenir que veure amb ells 
i  relacionar-se amb la seva vida. Els adolescents han d’aprendre amb sentit. 

 
▪ Treballar per projectes. De quines eines han de disposar els professionals? Disposen de 

la formació específica per a fer-ho? Quines referències bibliogràfiques hi ha sobre la 
metodologia del treball per projectes?  

 
▪ Cal una reflexió al voltant de com ofereixen els museus els seus serveis educatius i quin 

tipus de relació estableixen amb els centres educatius.  
El Fernando Hernández va comentar que en general falta imaginació pedagògica i 
transgressió. També falta invertir el temps que tenim de forma diferent: "Museus i 
escoles necessiten temps per conversar, no temps per consumir" 

 
Les preguntes i reflexions que van sortir a Tarragona van ser:  
 

▪ Com es pot avaluar l’èxit d’aquestes experiències en un període curt de temps? 
El Dimas Fàbregas va comentar que 4 anys, en els que tens un assessorament mensual 
extern no és un període curt, però que en tot cas és clau la implicació de les famílies i 
explicar bé com funcionarà el projecte i el procediment d’aprenentatge.  
 

▪ Molts alumnes no tornen als museus ja que en la primària i en la ESO se’ls han fet avorrir. 
La Maria Cacheda comenta que el que s’han de canviar són les dinàmiques per a que els 
alumnes tornin als museus quan deixin l’etapa escolar. En aquest sentit, s’estan duent 

EL CAFÈ DE L’APROPA’T                              

 



a terme projectes innovadors com que els que van presentar en les Jornades Patrimoni 
i Escola o en les jornades aproPA’T.  
 

▪ Com es pot fer per esperonar els mestres que només veuen els museus com una excusa 
per sortir dels centres? 
Els ponents van comentar que s’ha de generar desig i formar els docents abans. També 
caldria fer ús de les tècniques del màrqueting relacional fent jornades o actes en els que 
els docents s’ho passin bé i se’ls generi el desig d’anar-hi amb l’alumnat. Moltes vegades 
els docents no han anat al museu abans d’anar amb els alumnes. 
 

▪ És possible la mobilitat del Museu a l’escola? Sovint és un inconvenient la logística que 
implica per a les escoles rurals o les llars d’infants.  
 

▪ Hi ha finançament per a dur a terme projectes de llarg recorregut entre els centres 
educatius i els museus? 
El Dimas Fàbregas comenta que a partir de l’any que ve hi ha una nova convocatòria per 
als Projectes Magnet i que es fa extensible a tot el territori a través dels SSTT.  

 
 
 
   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al llarg de les dues sessions,  es van presentar diverses experiències que s’estan duent a terme 

en el territori. Experiències en les que els docents entenen els museus com una extensió més de 

la seva aula i per tant formant part dels seus projectes.  

 

En la sessió d’Amposta, la Pepi Grau, del Centre de Recursos Pedagògics del Montsià, va 

presentar al Pep Badia, responsable de l’experiència El vol de l’esparver que estan duent a terme 

des del Camp d’Aprenentatge del Delta de l’Ebre. Es tracta d’una activitat que, amb la 

col·laboració del Museu de les Terres de l’Ebre, té com objectiu complementar el currículum 

dels centres en l’apartat de descoberta del medi social, d’una manera vivencial i competencial, 

on s’utilitza la figura de «l’esparver» com a fil argumental del viatge per la comarca. 

 

L’Àngels Pérez, del Centre de Recursos Pedagògics de la Terra Alta, va presentar al mestre de 

l’Escola Puig Cavaller de Gandesa, Èric Borràs, el qual va explicar el projecte Apadrinem el nostre 

patrimoni que està duent a terme amb l’alumnat sobre els ibers i que els ha dut a apadrinar el 

jaciment del Coll del Moro. Es tracta d’una experiència per adquirir consciència del patrimoni, 

tot convertint-lo en recurs didàctic.  

 

 

En la sessió de Tarragona, la Esther Ferré, del Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès, va 

presentar el projecte Centcelles el nostre objectiu. És un projecte de col·laboració entre el 

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i els centres educatius de Constantí (Escola Mossèn 

Ramon Bergadà, Escola Centcelles, Institut Constantí i Col·legi Turó) i la participació de 

EXPERIÈNCIES APROPA’T                              

 

http://www.mnat.cat/?page=activitats-cicles-actuals&id=objectiu
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2017/12/experiencies_aproPAT-Amposta-2017.pdf
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2017/12/experiencies_aproPAT-Tarragona-2017.pdf


l’ajuntament de Constantí. En aquest cas, després d’una primera descoberta del monument, els 

centres educatius fan una proposta de projecte, que en el curs passat va ser al voltant  del valor 

de la història i les eines que es poden utilitzar per al seu coneixement. Per celebrar el 5è 

aniversari del projecte, tots els resultats s’han materialitzat en l’exposició El fil de la història i en 

el seu catàleg on-line.  

Finalment, la Francisca Segarra, del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp, va presentar 

el Jaume Massó del Museu de Reus i la professora Montserrat Trias del Col·legi Maria Rosa Molas 

de Reus que han dut a terme el projecte Apadrinem el nostre patrimoni. En aquest cas han 

apadrinat la col·lecció d’època romana del Museu de Reus com a eix d’un projecte cooperatiu 

basat en les TIC que ha permès descobrir a l’alumnat la romanitat a partir de la pregunta: hi 

havia romans a Reus?  

 
 

 
  

http://www.mnat.cat/app/archivos/exposicion/89/cataleg_fil_de_a_historia_mnat_2017.pdf


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les jornades van acabar a una dinàmica d’intercanvi entre els diferents participants a partir 

d’uns qüestionaris que es van enviar prèviament. Finalment es va realitzar un intercanvi lliure al 

voltant d’un vermut a partir de diferents productes local que van portar els museus participants 

de la Xarxa.  

 

En el cas de la sessió de Tarragona es va poder realitzar una visita a l’exposició El fil de la història, 

com a resultat de l’experiència presentada.  

 

 

 

 

 

  

EL VERMUT DE L’APROPA’T                              

 



  



  



 


