
Repensant el binomi 
arts-educació. 

Experiència i coneixement compartit 
al museu
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Amb el patrimoni protegim valors, i 
darrera els valors hi ha criteris. 
Per què alguns productes culturals 
trascendeixen?
Recollim els fils de cada època. Alguns es 
tallen. Per què?
Que cal recuperar, posar en valor? 

El patrimoni com un teixit diacrònic
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Te a veure amb tu i amb el teu present
Sentit històric, social, contextual, vivencial



“Actuem amb sentit pedagògic quan mostrem 
Intencionadament als nens formes possibles de ser.”

(Van Manen, 2004)



Com dona resposta l’educació formal  a aquests reptes? 



“más matreias importantes 
y menos materias que distraen” 



Introduir una nova narrativa

“La educación es el motor que promueve la
competitividad de la economía y el nivel de
prosperidad de un país. El nivel educativo de un
país determina su capacidad de competir con
éxito en la arena internacional y de afrontar los
desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el
nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles
las puertas a puestos de trabajo de alta
cualificación, lo que representa una apuesta por el
crecimiento económico y por conseguir ventajas
competitivas en el mercado global.”



El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad 
educativa, partiendo de la premisa de que la calidad 
educativa debe medirse en función del "output" (resultados de 
los estudiantes) y no del "input" (niveles de inversión, número 
de profesores, número de centros,  etc.)

Esta responsabilidad llevará aparejada la exigencia de demostrar que los 
recursos  se han utilizado de forma eficiente y que han conducido a una 
mejora real de los resultados. La  reforma contribuirá también a reforzar la 
capacidad de gestión de la dirección de los centros,  confiriendo a los 
directores de centros, cuya profesionalización se refuerza a través de un  
sistema de certificación, la oportunidad de ejercer un liderazgo que en este 
momento se  encuentra seriamente restringido. A cambio, los directores 
deberán rendir cuentas de las  decisiones tomadas, de las acciones de 
calidad y de los resultados obtenidos al  implementarlas. 
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Economia productiva
Empleabilidad

Excelencia
Calidad

Preparar mà d’ obra 
per al mercat laboral

Empleabilidad
Empreneduria

Justícia social
Igualtat d'oportunitats
Creativitat
Reflexivitat
Solidaritat

Formar ciutadans 
Desenvolupar integralment
Les capacitats humanes

Introduir una nova narrativa
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No sobre la base d’una ciutadania crítica i solidaria

Paper de les ciències socials, que donen sentit al model social,
Que forneixen la capacitat crítica vers aquest model social.
Necessitat de la reflexivitat sobre el coneixement científic, 
Tecnològic, en relació a  models de creixement. 
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Paper de les ciències socials, que donen sentit al model social,
Que forneixen la capacitat crítica vers aquest model social.
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I les arts? 



Recentralització dels estàndards de rendiment i dels 
Processos d’avaluació 

Quantificació de resultats
Rànquings de centres 
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarFichaCentro.icm

“la calidad educativa debe 
medirse en función del 
"output" (resultados de los 
estudiantes)” 



Proves PISA 2012



PISA 2012 FINANCIAL LITERACY ASSESSMENT FRAMEWORK
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962580.pdf

urgencia de apostar por la educación y la conciencia 
financieras debido a la creciente transferencia de riesgos a 
los hogares, que son cada vez más responsables directos de 
las decisiones financieras esenciales para su bienestar en el 
futuro, debido, principalmente a tres grandes sucesos:

a) Las grandes transformaciones que sufrirán las pensiones 
de jubilación.

b) Una mayor responsabilidad individual en los asuntos 
relacionados con la salud y enfermedad y, por tanto, la 
necesidad de contratar seguros personales para 
garantizar una cobertura sanitaria.

c) La importancia para las familias de planificar e invertir 
adecuadamente en la educación de sus hijas e hijos.



Empleabilidad y mercado de trabajo
Sobrequalificació a l’estat espanyol al 48% al 2014
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Verticalitat o horitzontalitat? 





El ejercicio del poder en cualquier campo requiere legitimidad y 
ésta se obtiene mediante la “misrecognition”, que impide 
reconocer la lógica del propio interés que subyace a todas las 
prácticas, incluidas las que se presentan como más 
desinteresadas. Los individuos y los grupos pueden acumular 
«capital simbólico» mediante la transformación del propio 
interés en desinterés. El capital simbólico es una forma de 
poder que no es percibida como tal, sino como exigencia 
legítima de reconocimiento, deferencia, obediencia o servicios 
de otros (Bourdieu, 1972: 227-243) 

Els bens culturals com a capital simbólic
Els espais per a la producció, la circulació i el consum de capital 
simbòlic. 



(productes culturals) 
manifestaciones simbólicas que, funcionando 
según la lógica de la pertenencia y de la 
exclusión, muestra las diferencias de capital bajo 
una forma legitimada de violencia simbólica. 

(Bourdieu, 1999)

Producció cultural i sociologia de la reproducc



mecanismos de legitimación de un orden social 
desigual. La acumulación de capital simbólico, 
fundada en una capacidad diferencial de 
apropiación de objetos de consumo, constituye 
un elemento fundamental en las estrategias de 
distinción.
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Neutralitat dels discursos i criteris de valor al voltant de les arts i els product



Rubens, rapte de les filles de Leucip (1616)



Transposició didàctica
(Chevalard, 1998)

Saber 
savi

Saber
ensenyat

"És possible ensenyar qualsevol matèria a qualsevol nen d'una 
manera honesta a qualsevol edat, respectant la seva etapa o 
moment evolutiu "

(Bruner, 1960)



Posem el focus en les disciplines

Els coneixements no estan contextualitzats  
en el si d’unes pràctiques culturals 

Els sabers “canònics” o institucionalitzats s’accepten acrítiament

I la veu dels participants?



L’aula com un espai de vida 
On es teixeixen històries

On sabem que les nostres històries 
seràn escoltades



canvis en l’aprenentatge 
Literacitat i coneixement en l’era d’internet

ubicu, invisible, expandit, edupunk, banc comú de 
coneixements…
comunitats d’aprenentatge, espais d’afinitat

(Cassany, 2011)





Culture jam, contrapublicitat, 





Visualitat contemprània multiforme, polisèmica, creativa, ubiqua

Citació, apropiació, remix.
Multidireccionalitat: propagació viral 



Visualitat contemprània multiforme, polisèmica, creativa, ubiqua

“Mai abans a la història les imatges havien estat tan rellevants per a la compliació i  
distribució del coneixement.
Mai abans havia estat tan intensa l’estilització estètica dels productes, 
la producció i distribució d’imatges tan abundant, ni la tecnologia de la imatge tan
fàcil i assequible”

(Duncum, 2001)

Tant les imatges com la seva percepció s’emmarquen en un context. És a dir: estan
històrica, social i políticament determinades i no poden ser estudiades aillant-les 
d’aquests factors.



Cultura, forum de negociació i de renegociació del significat i 
d’explicitació de l'accció.

la cultura és l'expressió de l'activitat incessant d'una comunitat. És 
el resultat de l’esforç comú, en el que els individus son parts d’un 

tot; però parts actives, essencialment actives. 
(Jerome Bruner)



Univers de les imatges com a rizoma
(Wilson, 2000)

Art – arbre
Visualitat - rizoma



Univers de les imatges com a rizoma
(Wilson, 2000)

Recorrent el paisatge: 
“La comprensión profunda de un paisaje no se obtendrá 
con una sola travesía. Lo mismo sucede con un paisaje conceptual.
mas bien el paisaje debe recorrerse en muchas direcciones para 
dominar  su complejidad y evitar que se atenue la totalidad del
campo. 
Los lugares deben ser revisitados desde direcciones diferentes, 
pensados desde perspectivas distintas”

(Spiro, 1987)

Curriculum en espiral o Currúculum en xarxa. 





Aprenem si som agents actius del procés 
Aprenentatge basat en la indagació
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Posar  en comú
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Aprenem més quan aprenem junts
Treball en grup 
Posar  en comú

Aprendre cooperativament

Aprenem més quan allò après
te a veure amb nosaltres

Projectes de treball
Recerca sobre temes

Aprenem si som agents actius del procés 
Aprenentatge basat en la indagació

Aprenem de forma interdisciplinar
Intermedialitat
Teoria i pràctica



Aprenem més quan aprenem junts
Treball en grup 
Posar  en comú

Aprendre cooperativament

Aprenem més quan compartim allò après
Performativitat, creació activa

Presentacions 
Cartografies d’aprenentatge

La subjectivitat i la propia veu
formen part 

del procés d’apendre 
Dialogicitat

Construcció conjunta del coneixement

Aprenem més quan allò après
te a veure amb nosaltres

Projectes de treball
Rcerca sobre temes

Aprenem si som agents actius del procés 
Aprenentatge basat en la indagació

Aprenem de forma interdisciplinar
Intermedialitat
Teoria i pràctica



Bamford, 2013
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-Partnership i col.laboració - Amb qui treballes?

-Flexibilitat en l’organització.  estructures organitzatives flexibles o excés 
de burocràcia, compartimentació, horaris i aularis rígids? 

-Accesibilitat per a tots, diversitat, inclussivitat

-Desenvolupament professional constant 

-Posar en joc estrategies de reflexió i avaluació (documentar processos, 
compartir i debatre)

-Treball arrelat al lloc i al context (comunitat, barri, ciutat, cultura)

-Treball basat en projectes i en indagació. Alumnat com a agents actius del 
procés

-Creació activa, representació i exhibició del que aprenem. 
Importancia de donar una dimensió pública al que aprenem

-Els llenguatges de les arts (literacitat múltiple)

-Prendre riscs. Exercir el lideratge educatiu com a mestre o educador, 
també pots fallar; els nens veuen que no passa res si fracassem 

Bamford, 2013
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Tipologia de preguntes útils
per a treballar l’art com a conversa:

Preguntes inicials: 
Que veiem? 
Com és? 
Que et fa pensar? 
A què s’assembla?

Preguntes de 
Fonamentació: 

Per què ho dius?
Que t’ho fa pensar? 
Com ho sabem? 
En què ho veiem?

Preguntes de focalització:
I si ens fixem ara en...? 
Heu vist el que hi ha 
en aquell racó?

Preguntes d’hipòtesi
Que passaria si...?
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El joc
El moviment
La dramatització
L’experiencia multisensorial



Alain Bublex



La meva casa al 2050. Centre Georges Pompidou, 2010
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La meva casa al 2050. Centre Georges Pompidou, 2010
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Fête de l’architecture. URCAUE Languedoc-Roussillon

Jornades de Patrimoni- Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 2014



Jornades de Patrimoni- Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 2014

Atelier "La chartreuse à voir et à manger"
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Pipilotti Rist: Your Space Capsule (2006)
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Levi Van Veluw
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Imaginar narratives possibles 
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El taller retroalimenta la observació
Incloure activitats pràctiques per a compendre
una proposta artísitica de forma empirica 
i sensorial 















































“Els visitants construeixen significat en els museus utilitzant una 
sèrie d’estratègies interpretatives. El significat és personal, 
relacionat amb constructes mentals existents i amb el patró d’idees 
en que l’individuu basa la seva experiència del món. Però és també 
social en la mesura en que és influït per aquells que son importants 
per a l’individuu (familia, grup de pars, amics, col·legues), que 
composen la comunitat de constructors de significat a la que pertany 
l’individu. 

(Hooper-Greenhill, 1999)
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relacionat amb constructes mentals existents i amb el patró d’idees 
en que l’individuu basa la seva experiència del món. Però és també 
social en la mesura en que és influït per aquells que son importants 
per a l’individuu (familia, grup de pars, amics, col·legues), que 
composen la comunitat de constructors de significat a la que pertany 
l’individuu. 

(...) El concepte de comunitat interpretativa pot ser expandit dins 
de l’ambit del museu a tots els que tenen diversos substrats 
culturals i diverses posicions a la història. Estem començant a 
compendre com reaccionen diferents comunitats culturals, i com 
una posició diferent en la història afecta a la construcció de 
significat.”

(Hooper-Greenhill, 1999)



Elizabeth Reese
Art Takes Me There
Nevada Museum, 2003



Interpretació del patrimoni (Tilden, 2007):

1. Qualsevol interpretació que no relacioni d’alguna manera el que es 
mostra o descriu amb alguna cosa relativa a l’experiencia del visitant, 
serà estèril

2. La infromació sense més no és interpretació. La interpretació es 
basa en 
la informació però son coses ben diferents. Tota interpretació inclou 
informació

3. La interpretació és un art que combina moltes posssibles arts, 
independentment  que els materials que es mostren siguin científics, 
històrics o arquitectònics. Qualsevol art es pot ensenyar.

4. L’objectiu de la interpretació no és la instrucció, sinó la provocació

5. La interpretació ha de mostrar un tot, no una part. I ha d’estar 
dirigida al ser humà en conjunt, no a un aspecte concret.

6. La interpretació adreçada a publics més joves no ha de ser “una 
part” de la presentació que fariem als adults: ha de seguir un enfoc 
esencialment diferent, 



albert.macaya@urv.cat

Gràcies.




