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•Perquè és una activitat de 
formació i ens hem compromès a  
venir.
•Perquè volem veure d’altres 
maneres de relacionar els 
museus i les Escoles.
•Perquè volem començar a 
introduir alguns canvis al nostre 
centre.
•Perquè voldria entendre què és 
això dels projectes.
•Perquè voldria veure si el que 
fem al nostre centre ho estem 
fent bé.
• (…)



•Marina Garcés: Ens preparem per iniciar el viatge
per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el 
no saber, per trepitjar i desplaçar els límits. 



• “Estic atent a classe,   estudio per a l’examen, respon a 
les preguntes i aprovo, però a les dos setmanes no soc 
capaç de recordar el que he estudiat” (Sergio).









Com compartir allò que no es pot ensenyar?



•Els projectes no son una metodologia

•Son una finalitat educativa





Microprojectes

Pedagogia de projectes

Centres d'interès (treball de recerca) Treball globalitzat

Projectes de treball

Projectes de indagació

PBL (project based
learning) ABP

Càpsules

Projectes globalitzats

Aprenentatge servei

Treball per projectes

Projectes sistèmics
(Unitats didàctiques)



• No parlem d’un mètode o d’una 
moda

• No parlem d’una innovació

• Parlem d’una transformació.

Parlem una altra perspectiva sobre 
el coneixement, les relacions, el 
dins i el fora, el currículum, 
l’organització dels temps i els 
espais, els afectes,....



• Implicar als estudiants en el procés d’aprendre és un dels 
desafiaments de qualsevol proposta formativa. 

• Implicar vol dir explorar, descobrir, compartir, sentir-se desafiat, sortir 
de l’escola, escoltar altres veus, cercar nous referents, indagar,… 



Què sabem sobre cóm 
s'aprèn amb sentit

























• L’aula se’ns obre com un espai i un temps per 
investigar, per relacionar els aprenentatges, 

• per contextualitzar els interrogants, 

• per aprendre amb el diàleg, 

• per interpretar i donar sentit al món que ens envolta i

• per representar el coneixement que es desplega 
davant nostre.





Conversa 
abans 
d’anar a 
l’exposició

Amem a 
l’exposició

Què hem 
descobert?

Les dones 
de Renoir

Ensenyem el material 
que hem portat

Parlem de les 
biografíes de les 
dones de Renoir

Les dones de la nostra 
vida

Aprenem a mirar



1. Fer-se un autoretrat,
2. Disfressar-se com els 

personatges del quadre de 
“Ball al moulin de la 
gallette”, 

3. Jugar a un “qui és qui” 
amb quadres de Renoir, 

4. Pintar un paisatge amb 
grup i 

5. Fer l’escultor i el fang (un 
és l’escultor i els altres fan 
de fang. El primer els va 
modelant). 

No sé si és que l’art el consideren d’adults, i l’espai expositiu és
profanat pels visitants més petits, tampoc sé si la millor manera de 
veure l’exposició és tots en grup, mirant només els quadres que ha 
triat la mediadora i no els que han cridat l’atenció als nens
(visitants). 

Ada Fuentes Farré



Ens vam proposar aconseguir indagar 
temàtiques  relacionades amb la dona artista i 
la “cosificació” de la dona.

El museu crea una experiència immersiva en 
l’espectacle que oferia (l’exposició) a partir 
de coses com l’arquitectura i situació de 
l’edifici. Amb això convertia l’espectador en 
part substancial d’aquest espectacle i en la 
mateixa legitimació d’aquest (a partir de 
“Ilusión e ideología en la máquina del ver” 
(Jorge Luís Marzo, 1998) 



Establir un pont entre els temes que 
sortien i la vida personal de cada 
nen/nena, i que, a partir de les 
sessions de conversa aprenguessin a 
narrar-se i agafar confiança.

Context històric i social de 
l’època: la vida burgesa

Les dones com a força de treball

Desprès de la visita a l’exposició



• Una altra cosa a afegir, és que treballant dins 
de la perspectiva de projectes, no hi ha una 
programació determinada, sinó oberta.

• Això vol dir que el projecte també es va 
improvisant sobre la marxa i que ha de tenir 
sempre molt clar d’on es ve i cap a on s’està 
anant i, amb l’afegit de què s’ha de fer que 
els i les alumnes també ho sàpiguen, per això 
la importància de treballar amb la llibreta 
sempre que s’ha fet alguna cosa



Mary Cassatt i Berthe Morrisot. 

• Les dues, a diferència de Renoir si 
havien sigut acceptades al Saló de 
París però que també van anar a 
exposar al Saló dels refusats. 

• Que moltes dones  havien de deixar de 
dedicar-se a l’art un cop es casaven i 
tenien fills, mentre que les que tenien 
el suport dels seus homes 
continuaven.





• Ensenyem sense cap coneixement o certesa 
sobre quines seran les conseqüències que 
tindran les nostres accions com a professors. 

• La impossibilitat de designar quines accions, 
identitats i coneixements són els << correctes 
>> o << necessaris >> és un element central 
d’ensenyar sobre i a través de la diferència 
social i cultural. 

• La pedagogia, quan << funciona >>, és 
irrepetible i no es pot copiar, vendre o 
intercanviar, << no té valor >> en l’economia 
de l’explicable en educació.

• La pedagogia és una acció que se suspèn 
(com en una interrupció, mai completada) en 
l’espai entre el jo i l’altre. (Elisabeth Ellsworth
(1977: p.26) 









La vida de l’aula i l’Escola com un projecte

De fer projectes



Fem un text que narra les relacions . Els infants diuen que és 

un mapa  d’ on anem quan volem aprendre.



No tot es pot ensenyar com un projecte,
Però tot es pot ensenyar des de la 
Perspectiva Educativa que guia els 
projectes de treball



•Els projectes no son una metodologia

•Son una finalitat educativa



L’educador és un creador de circumstàncies
(Fernand Deligny )



Gràcies!!!


