
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATORIA DE LES JORNADES 
 
10 de novembre 2018 - Museu de la Vida Rural 
17 de novembre de 2018 - Museu de Tortosa  



 

 

PRESENTACIÓ DE L’APROPA’T 
 

aproPA’T. Els museus com a eines per a la transformació pedagògica a les aules han estat les 

III 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 10 i 17 de novembre de 2018, al 

Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí i al Museu de Tortosa.  

 

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

compartir idees, reflexions i experiències que aposten pel canvi educatiu i on els museus hi tenen 

un paper clau.  

 

La jornada al Museu de l’Espluga de Francolí es va iniciar amb una dinàmica reflexiva que 
pretenia reflexionar sobre què és el patrimoni i com nosaltres hi establim vincles personals. Va 
ser inaugurada per la Sra. Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural de la Fundació 
Carulla; la Sra. Esther Ferré, del Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès i pel Sr. Jordi 
Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La jornada al Museu de Tortosa es va iniciar amb una visita teatralitzada al Museu per part de 
l’Anselmo i la Rosita, antics treballadors de l’escorxador. Amb ells vam reflexionar sobre el valor 
que atorguem als béns per convertir-los amb patrimoni i qui l’atorga. Seguidament la Sra. Dolors 
Queralt, regidora de cultura de l’ajuntament de Tortosa va donar la benvinguda a tots els 
participants.  

 

https://museuvidarural.cat/
http://www.museudetortosa.cat/


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PONÈNCIES DE L’APROPA’T 

 

 

GEMMA CARBÓ  “Comunitats culturals d’aprenentatge” 

 

La primera ponència de l’Espluga de Francolí va ser a càrrec de Gemma Carbó, directora del 

Museu de la Vida Rural, professora de pedagogia cultural de la Universitat de Girona i Doctora 

en ciències de l’educació. La seva intervenció va incidir en el gir que està fent l’educació cap a  

l’aprenentatge per competències. Aquesta metodologia educativa que incideix en 

l’ensenyament transversal ha d’incloure els museus, ja que tot allò que es treballa en un museu 

és totalment competencial. El paper dels alumnes en els espais culturals no s’ha de limitar al de 

visitants passius. Cal transformar els nois i noies en actors participatius amb l’objectiu de 

formular-nos la següent pregunta: Qui educa a qui? 

 

El gir educatiu que proposa Gemma Carbó, passa pel vincle entre comunitat educativa i museus 

tot reforçant-lo a través de la creació de comunitats d’aprenentatge i l’extensió dels temps 

d’aprenentatge en una educació dels 360º. 

  

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/GEMMA-CARBO_APROPAT.pdf


 

 

 

MAITE BLAY “Patrimoni d’acollida” 

 

La segona ponència va ser dirigida per Maite Blay, professora de llatí de l’Institut Pons 

d’Icart de Tarragona i experta en el món clàssic. Partint del seu bagatge com a mestra 

dins l’aula d’acollida, la seva intervenció va estar centrada en els efectes positius 

generats a partir del contacte dels alumnes amb el patrimoni cultural més proper. Les 

experiències culturals conjuntes enriqueixen l’alumnat i creen nexes d’unió entre ells. 

La ponent va venir acompanyada de l’Adrian Mateo, alumne nouvingut de Guinea 

Equatorial i actualment cursant segon de Batxillerat. L’Adrian va compartir amb el públic 

la seva llibreta de treball i l’original metodologia emprada durant les sortides culturals. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALBERT MACAYA  

“Repensant el binomi arts-educació.  

Experiència i coneixement compartit al museu” 

 

El primer ponent a Tortosa va ser Albert Macaya, Doctor en Belles Arts per la Unversitat 

de Barcelona, artista visual i professor en àrees d’art i educació a la Facultat de Ciències 

de l’Educació i a la facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili. És membre dels 

grups de recerca “investigació didàctica i continguts curriculars (URV) “patrimoni i 

educació (URV, UdG) i GRPAI (UdG, URV).   

 

La seva comunicació va argumentar la importància de saber trobar els vincles entre el 

patrimoni i les persones. El patrimoni ens explica com hem arribat a ser qui som i trobar 

aquests punts d’unió, ens ajuda a entendre a què li donem valor i què cal recuperar. 

L’excessiva mirada cap als resultats acadèmics dels alumnes ha desplaçat les matèries 

artístiques a un segon terme. Cal treballar horitzontalment i rellegir la cultura per tal de 

fomentar el pensament crític en els joves. 

https://vimeo.com/121073709
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/ALBERT-MACAYA_APROPAT.pdf


 

 

ANDREA GRANELL  

“Avaluar el disseny de les comunitats educatives patrimonials” 

 

La segona intervenció va ser a càrrec d’Andrea Granell, Doctora en Psicologia i 

professora associada a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, membre 

del grup DHIGECS. Consultora independent.  

 

El tema central de la seva ponència van ser les comunitats de pràctiques (CoP) creades 

com a eines de gestió de coneixement. Aquestes comunitats, nascudes des de baix, es 

caracteritzen per ser grups autogestionats de persones voluntàries que s’agrupen 

periòdicament entorn un tema que els preocupa. En el cas de la CoP Patrimoni i Escola, 

que sorgeix a partir de l’acord marc entre el Departament de Cultura i d’Ensenyament i 

de les Jornades Patrimoni i Escola, està formada per persones que provenen de la 

docència i la gestió o educació cultural. L’objectiu d’aquesta CoP va ser crear una Guia 

per avaluar les activitats educatives patrimonials i que es pot consultar a través de la 

pàgina del Departament de Cultura o de l’enllaç següent:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Guia per avaluar el disseny 
de les activitats educatives 
patrimonials 

Model de fitxa 
d’autoavaluació del grau de 
competència d’una activitat 
didàctica al museu 

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/ANDREA-GRANELL_APROPAT.pdf
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/Guia-avaluar-disseny-activitats-educatives-patrimonials.pdf
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/Fitxa_grau_competencialitat.xlsx


 

 

EL CAFÈ DE L’APROPA’T 
 

En unes jornades sobre la innovació educativa, cal tenir en compte els aprenentatges 

socials i compartits, és per aquest motiu que el Cafè de l’aproPA’T va consistir en una 

dinàmica de grups on les persones assistents van poder posar en comú les seves 

experiències personals com a professionals de la docència i del patrimoni. D’aquest 

espai comú van sorgir reflexions i qüestions dirigides als ponents que tot seguit 

exposem. 

 

Durant la jornada de l’Espluga de Francolí es van generar les següents preguntes i 

reflexions: 

- Els museus han de portar la iniciativa i avançar-se a les escoles? 

- Es reconeix certa desmotivació i desànim per part d’una part dels docents que es 

tradueix en una pèrdua d’interès per visitar els centres culturals amb l’alumnat. Es 

reclama un compromís sòlid de l’Administració Pública per evitar que tot recaigui 

sobre aquells mestres amb més motivació. 

- Qüestions a fer-se abans de visitar els museus: sap l’alumne per què fa el que fa? I els 

mestres? 

- La importància del diàleg entre escola i museu per tal d’establir les particularitats del 

grup i les seves necessitats. Sense aquest treball previ l’experiència pot ser no 

satisfactòria.  

- La ponent Maite Blay ens va recordar la necessitat de captar instants i viure 

experiències significatives, ja que són aquestes les que més penetren en els alumnes. 

No ser excessivament ambiciós amb els objectius, entendre la realitat dels nostres 

adolescents i sobretot, ser empàtic. 

- Consens sobre els efectes positius del treball en projectes i en especial, d’aquells que 

incorporen l’aprenentatge transversal. 

- Degut al baix valor social de les arts, cal treballar en conjunt per arribar a fer un canvi 

de paradigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les reflexions i preguntes que van sorgir a Tortosa van ser: 

- Inquietud per part dels docents sobre com encaixar allò que es fa als museus amb el 

currículum escolar. La pressió curricular recau en excés sobre la secundària i 

batxillerat, fet que dona excessiva importància als continguts. 

- Cal anar cap a un aprenentatge més vivencial i intentar pactar aquesta via amb la 

curricular. 

- Insistència en la competencialitat dels museus. Des dels museus es té més llibertat 

per a desenvolupar accions no tan ortodoxes que potser no es poden dur a terme a 

les aules. 

- L’Albert Macaya ens recorda que cal intentar allunyar-nos de la idea dels museus com 

a contenidors sagrats del saber i extreure’n experiències més vivencials. 

- Començar projectes des de baix (bottom-up) a través de comunitats de pràctiques. 

- Preocupació del desconeixement d’allò que interessa als joves. Cal saber com 

connectar amb ells per saber què els emociona i lligar la seva realitat amb la nostra. 

Trobar aquells elements compartits. 

 

 

 

  



 

 

2 PARELLES I 1 CITA A CEGUES 
 

Durant les jornades es van presentar dos projectes a casa sessió desenvolupats 

conjuntament entre un centre educatiu i un museu. D’aquesta unió han sorgit projectes 

integradors i inclusius entre escoles, famílies i patrimoni cultural de l’entorn. 

 

Aquest espai d’intercanvi i coneixement va acabar amb una última parella formada per 

un museu i centre educatiu que no havien treballat mai junts ni es coneixien, amb 

l’objectiu d’explorar les possibilitats de treball conjunt.  

 

 

“EXPERIÈNCIA TÀNDEM” 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Escola Miquel Bleach  

i Fundació Catalunya la Pedrera 

 

En la sessió de l’Espluga, la primera parella va estar formada pel Miquel Inglés, director 

de l’escola Miquel Bleach de Barcelona, i l’Esther Fuertes del servei educatiu del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya. Es tracta d’una Experiència Tàndem coordinada des de 

Fundació Catalunya La Pedrera amb l’objectiu d’unir una institució cultural i un centre 

educatiu d’alta complexitat per revitalitzar el centre i potenciar el seu projecte educatiu.  

 

Els alumnes del centre escolar, que presenta un alt grau de diversitat, varen triar un 

tema d’investigació que van treballar també amb les famílies. La transversalitat del 

projecte rau en la connexió entre escola, museus del barri, xarxes associatives i artistes 

locals. L’èxit del treball ha fet capgirar la metodologia de l’escola i del museu. A l’escola 

els mestres reben formació per treballar per projectes i nocions d’art i el museu ofereix 

productes didàctics més oberts a les particularitats de cada centre. 

 

Podeu trobar més informació de l’experiència en diferents articles publicats com el que 

apareix a la revista Guix, nº 445, Juny 2018.  

 

 

  

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/4_EXPERIENCIA-TANDEM_definitiu.pdf
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/article-tàndem-revista-guix-2018.pdf


 

 

 

“I TU, QUÈ PINTES?” 

Museu Deu i Escola Marta Mata del Vendrell 

 

La Núria Payán, directora del Museu Deu, i la Laia Argüelles, mestra de l’Escola Marta 

Mata ens expliquen com es va iniciar el projecte “I tu, què pintes?” a partir d’una 

iniciativa a nivell personal.  

 

El Museu Deu del Vendrell es trasllada a l’Escola Marta Mata i a la resta de centres 

educatius del Vendrell i poblacions veïnes amb l’objectiu d’acostar l’art i els artistes als 

més petits. El projecte planteja diferents opcions segons el nivell dels alumnes i es 

realitza una exposició col·lectiva al museu amb les propostes realitzades a cada centre 

educatiu. El resultat ha  posicionat el museu en la vida dels alumnes i les seves famílies 

i ha esdevingut un catalitzador al territori. 

 

 

CITA A CEGUES 

Institut-Escola Pi del Burgar i Museu d’Alcover 

 

La cita la van protagonitzar l’Ester Magrinyà, directora del museu d’Alcover, i l’Eduard 

Montaner, director de l’Institut-escola Pi del Burgar de Reus. En primer lloc, l’Eduard ens 

va presentar el centre educatiu considerat d’alta complexitat, on només es treballa per 

projectes des de P3 fins a Batxillerat. Aquesta metodologia, segons ell, és la que 

garanteix més implicació per part de l’alumnat. Per aprendre ens hem d’emocionar, 

sense emoció no s’obtenen resultats. En segon lloc, l’Ester va compartir el projecte “La 

cantata del peix pedra” creat entre el Museu i diferents entitats i centres educatius 

d’Alcover com a exemple d’experiències col·laboratives que han dut a terme des del 

Museu. A partir d’una de les peces més emblemàtiques exposada al Museu, es va 

aconseguir crear un cant comú entre alumnes, famílies, museu i habitants d’Alcover.  

 

  

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/3_I-TU-QUE-PINTES.pdf
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/5_ALCOVER_definitiu.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA AMIGA 

Museu de les Terres de l’Ebre i Institut Berenguer IV 

 

L’Àlex Farnós, director del Museu de les Terres de l’Ebre, va explicar que la voluntat de 

col·laboració entre el Museu i les escoles que formen part del Consorci ha culminat amb 

un projecte de llarga durada que s’ha institucionalitzat sota el nom d’Escola Amiga.  

 

Un exemple d’aquesta col·laboració és el projecte “Els romans ens visiten” que va 

explicar la Lucrecia Bernaltes, directora de l’Institut Ramon Berenguer IV. Des del centre 

es va voler donar una mirada més vivencial al currículum de la ESO en l’àmbit lingüístic 

i social. D’aquesta inquietud van sorgir les Jornades de recreació de la història romana 

que van començar amb la visita al Museu de les Terres de l’Ebre i a la que han seguit 

diferents activitats i experiències al voltant del patrimoni i la recreació.  

 

 

PAU CASALS 

Escola El Puig i Museu Pau Casals 

 

La M. Carmen Tió, mestra de l’Escola Cooperativa El Puig d’Esparreguera ens va explicar 

que al centre treballen un projecte comú cada any des d’infantil fins a secundària. El 

tema del projecte es va documentant durant tot l’any de manera transversal, fins la seva 

culminació en un llibre amb DVD que serveix com a recull de totes les activitats 

realitzades pels diferents cursos. L’any 2014, el projecte es va centrar en la figura de Pau 

Casals, a partir de la lectura d’un text del compositor i audició que van organitzar els 

alumnes de 6è de primària per a la resta de cursos. A partir d’aquí, cada nivell educatiu 

va treballar Pau Casals, incloent la visita al Museu Pau Casals, on van poder aprofundir 

en la figura del compositor des de diferents vessants.  

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/3.ESCOLA-AMIGA.pdf
http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/4.LLIBRE-Sant-Jordi-2014-Pau-Casals_.pdf


 

 

La Maria Cunillera, del Museu Pau Casals, comenta com aquest projecte els va obrir la 

mirada i els va fer prendre consciència del seu propi potencial educatiu, més enllà de les 

visites tradicionals. Ambdues parts tenen clars els reptes i l’alt grau de motivació que 

aquest treball en comú genera tant en els alumnes com en els professionals. 

 

El document adjunt a l’experiència és el llibre en PDF editat pel centre.  

 

 

CITA A CEGUES 

Fundació Mas Miró i Escola Consol Ferré 

 

L’Helena Juncosa, directora de Fundació Mas Miró i l’Emili Miralles, mestre de l’Escola 

Consol Ferré d’Amposta van protagonitzar la cita a cegues de l’última jornada. Per 

l’Helena, l’escola és futur. Les dues institucions tenen vocació de transmetre 

coneixement i ambdues han de treballar amb l’emoció com a punt de partida. Segons 

l’Emili, per garantir l’èxit, tot allò que pot oferir un museu ha d’estar vinculat als nens i 

nenes. 

 

Va  ser interessant observar com, sense conèixer-se, les dues institucions van trobar 

punts en comú per treballar plegats. L’Emili Miralles va comentar que a partir dels valors 

que transmet la Fundació Mas Miró, ho haguessin pogut lligar amb activitats que han 

realitzat amb els alumnes sobre els seus paisatge, la seva casa o la necessitat 

d’expressar-nos.  

  

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2018/11/5.Mas-Miró-AproPAT_.pdf


 

 

 


