
www.jornadesapropat.cat 
RELATORIA 2019 



El Vendrell, 16 de novembre

De la innovació a la 
transformació educativa.
10 imatges per arribar-hi
Jaume Carbonell

1. ENFRONTAR LA INCERTESA
La realitat és complexa i imprevisible.
Com diu Edgar Morin, cal prendre consciència de les incerteses 
i seguir una estratègia per afrontar-les: conèixer les illes de certeses i dubtes de la 
situació i modificar l’acció segons la informació recollida i els canvis de context.
Explicitem els  dubtes i incerteses a l’alumnat? Com parlem del futur?

2. LA MEMÒRIA
No es pot abraçar la llibertat sense memòria: allò que som i d’on venim. 
Tenim en compte les diferents veus de la memòria?

3. ACOLLIDA I INCLUSIÓ
La importància de la cura, de cuidar-se, de la inclusió.
La inclusió: un dret bàsic i un pilar humà fonamental, és una forma de vida, 
una forma d'estar que té en compte les possibilitats no les dificultats.
Com són les nostres acollides? Com tenim en compte la diversitat funcional?
 

La innovació està de moda però no implica per se una transformació educativa. 
La innovació no ha de ser epidèmica sinó que hi ha d'haver un aprenentatge profund.

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2019/11/jaume-carbonell.pdf
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4. LA CONVERSA. COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ
Una conversa autèntica, espontània, real, natural. 
Una escola transformadora és una conversa permanent. 
Aprendre a expressar-se, a escoltar-se i el significat de les paraules. 
Conversar amb els altres, amb un mateix i amb l'entorn.
Com deia Jorge Wagensberg "La conversa és la millor eina que pot tenir 
l'ésser humà per ser ésser humà". 
La conversa implica cooperació i treball en equip.
Quines són les veus protagonistes de les propostes educatives?

5. INTERDISCIPLINARIETAT I GLOBALITZACIÓ.
Hem de trencar amb la parcel·lació del coneixement. 
Cal fer un viatge de la informació al coneixement. 
Crear narratives, despertar el desig. 
Un docent és un creador de circumstàncies educatives.
Com incorporem nous llenguatges i integrem noves disciplines als museus i 
a les propostes educatives?

6. RELACIÓ AMB L´ENTORN I COMPRENSIÓ DEL MÓN
La natura ha de ser l’espai de creixement dels infants.
Cal que l’Escola i les propostes educatives estiguin lligades al medi.
Aquest medi s'ha ampliat a la ciutat, com a dipositari de vida. 
Trobem exemples: la ciutat educadora, la ciutat dels infants
Un entorn que també pot ser horror i que cal explicar. 
Treballem fora de l’aula i del museu? Connectem amb la realitat social de l’alumnat?
Les propostes educatives ajuden a interpretar situacions reals per entendre el món?
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7. APRENDRE A PENSAR
Té sentit l'educació si no ajuda a pensar? 
Raonar, pensar, contrastar idees, argumentar, activar totes les capacitats.
Quines qüestions socialment vives plantegen les propostes educatives?

8. LENTITUD 
Un temps tranquil, reposat. Temps per pensar, per reflexionar.
L'educació lenta
Amb quins temps treballem?
Quins espais de reflexió compartida tenen les propostes educatives? 

9. VISIÓ SISTÈMICA 
Cal tenir una visió sistèmica de l'escola. 
El gran repte és que totes les peces estiguin connectades i tinguin coherència.
Quin paper juga el patrimoni en aquesta visió sistèmica? 
Quin paper té l’educació patrimonial en el sistema del museu?

10. ENXARXATS. ESCOLA, CULTURA I TERRITORI
Cal eixamplar la mirada i enxarxar-nos educativament amb l’entorn tal i com
proposa l’Educació 360º
Amb qui fem xarxa?
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Caminant damunt un mar de boira
Gaspar David Friedrich

El peine del viento
Eduardo Chillida

La jove mare
Pierre-Auguste Renoir

Banyistes de Filadèlfia
Pierre-Auguste Renoir

El pensador
Auguste Rodin

Dones al jardí
Claude Monet

Nazisme
Charlotte Salomon

El mar
Joaquim Sorolla

Chiffres et constellations amoureux d'une femme
Joan Miró

Xarxa
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El marc de la innovació educativa 
a Catalunya. Programes, projectes 
i altres propostes”
Esther Ferré

Si tens ganes de fer una proposta innovadora
i no saps per on començar... 
algunes tipologies innovadores:

Mòbils.edu
Pràctiques del MUFPS
Apadrinem el nostre patrimoni
Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador
Programa Magnet
Programa SI*
Programa Tàndem
STEAMcat
Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge
L'Art de parlar
Ara art

 

Treballes en un projecte innovador?
S’emmarca en algun d’aquests àmbits?

Consulta al teu CRP sobre les
convocatòries de reconeixement 
i certificació!

ENLLAÇ WEB
http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2019/11/apropat_2019.pdf
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Bones pràctiques
“La maleta misteriosa”
Marta Rius i Anna Segarra. Escola La Plana
ON S’EMMARCA? 

· Projecte interdisciplinari anual del centre
· Xarxa de competències bàsiques
· Programa aproPA’T

QUI PARTICIPA?

· Escola La Plana de Vila-seca
· Museu Pau Casals del Vendrell
· Amb el suport del CRP del Tarragonès

COM S’INICIA?

· Una maleta apareix al centre
· Desperta l’interès, la curiositat, la sorpresa,
  el desig d’investigar, la implicació...

COM ES TREBALLA?

· Inici de la investigació: a qui pertany i per què els utilitzava?      
  Qui era? On vivia? Es pot visitar la seva casa o museu?
· L’equip docent es coordina per donar resposta a les 
  inquietuds dels infants des de les diferents àrees. 

COM S’AVALUA?
· Suma del procés
· Col·lecció d’evidències
· Coneixement autoreflexiu
· Actitud i grau d’implicació

https://prezi.com/view/xnLHsem4c2taIvBEzY2c/
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Bones pràctiques
“Ocell de pau”
Iris Rodríguez. Escola Sant Salvador
ON S’EMMARCA? 

· Treball per projectes
· Programa aproPA’T
· Relació amb el projecte 4 cordes

QUI PARTICIPA?

· Escola Sant Salvador de Tarragona
· Museu Pau Casals del Vendrell
· Amb el suport del CRP del Tarragonès

· Projecte 4 cordes
· Institut Pont del Diable

COM S’INICIA?

· A partir d’una fotografia. Qui és?

COM ES TREBALLA?

· S’observen més fotografies que permeten contestar algunes
  preguntes, però sobretot generar-ne de noves. 
· Línia del temps amb les diferents etapes de la vida de Pau    
  Casals. 
· Creant interès, donant temps al temps, a partir de converses 
  dialògiques.

COM S’AVALUA?
Una avaluació per regular el procés i acreditar resultats.
· Rúbriques per a la coavaluació sobre conversa, treball en grup...
· Avaluació competencial.

https://prezi.com/view/C6Aj8vZeODInBhFNahX8/
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Espai de creació de 
projectes aproPA’T
Design thinking
PROTOTIPEM UN PROJECTE COL·LABORATIU ENTRE MUSEUS I CENTRES EDUCATIUS
El Design thinking ens permet dissenyar experiències d’aprenentatge posant l’alumnat al centre i promoure l’acció 
a través del prototipat i del testeig. 

Fase 1. EMPATIA. Com és l’alumnat? Fem un mapa de l’empatia

Fase 2. DEFINICIÓ
• Què m’uneix al projecte? Què puc aportar?
• Quines accions i activitats podríem fer?
• Quines connexions hi pot haver entre el projecte, el museu 
  i l’aula(objectius, competències, continguts, patrimoni)?
• Com pot connectar el tema amb l’alumnat (Fase 1) 
• Per què servirà el projecte?

Fase 3. IDEAR. Fem una pluja d’idees a través 
d’una capsa inspiradora

Fase 4. PROTOTIPAR
Nom del projecte - Institucions participants - Nivell educatiu
Objectius - Competències - Àrees o continguts - Patrimoni
Agents - Organització - Fases i temporització
Accions

Fase 5.  TESTEJAR
 

· Com incloem pràctiques  cooperatives i de treball en equip?
· Quin paper tenen les TIC?
· Com podem incloure metodologies d’indagació?
· Treballarem amb situacions reals?
· Com incloem un procés d’avaluació formadora?
· Com connectem amb l’entorn: el barri, la comunitat, entitats...?
· Com transferim els aprenentatges?
· Com fomentem la creativitat i la curiositat?
· Com fomentem la implicació social, el pensament crític i   
  l’argumentació?
· Com podem reorganitzar els espais i els temps d’aprenentatge?
· Com incorporem valors ambientals, ètics, estètics i sòcio-culturals?
· Com incloem la diversitat?
· Quins espais de reflexió compartida tindrem?
· L’alumnat podrà aplicar els aprenentatges?
· Com fomentem l’autonomia?
· Quin paper té l’alumnat, els docents i els professionals dels museus?
· Com podem connectar amb altres experiències d’aprenentatge i   
  àmbits de coneixement?
· Com fomentem la comunicació oral i el diàleg?
· Com s’inclouen les emocions i l’afectivitat?
· Com podem personalitzar l’aprenentatge?
· Què té a veure amb la quotidianitat de l’alumnat i la seva realitat social?
· Quina implicació tindrà el claustre, les famílies, els amics...?
· Ho treballem a través de les arts?

CAPSA INSPIRADORA

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2019/11/dinamica_espai-projectes-apropat.pdf
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PropostesPropostes
de temes i de temes i 
projectes projectes 

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS
“Les formes de l’aigua”.  Us proposem un grup de 
treball per descobrir l’aigua des de perspectives 
multidisciplinars, aprofundint en els diferents usos 
que se li ha donat al llarg del temps a partir del 
patrimoni hidràulic i sensibilitzar sobre el seu valor 
imprescindible per a la vida i la sostenibilitat del 
planeta.

MUSEU DE LA VIDA RURAL
“La cultura per un món més sostenible”. Us 
proposem crear plegats un projecte en el que la 
cultura (la memòria i la creativitat, els 
llenguatges artístics) siguin la clau de la 
transformació cap a nous valors i principis 
globals lligats als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. Podem fer un 
projecte emmarcat per exemple en el programa 
d’innovació educativa Ara Art.

MUSEU D’ALCOVER
“Gènere, construir des de la memòria”. Us proposem 

desenvolupar un projecte educatiu a partir de 
l’exposició “Ca Batistó, modernitat burgesa” on tenim un 

espai de diàleg i reflexió sobre el feminisme burgès,  la 
desigualtat de gènere i l’adoctrinament, escenari ideal 

des d’on crear un diàleg intergeneracional i donar veu a 
la memòria silenciada per obrir un debat i convidar a la 

reflexió sobre la situació actual de la dona i la 
desigualtat de gènere.

MUSEU PAU CASALS
“El so de les emocions” és el títol que us 

proposem per aquest grup de treball sobre 
l’educació emocional. A través de la figura de 

Pau Casals podem treballar moltes àrees 
d’aprenentatge de forma transversal. Formulant 

preguntes tant senzilles com Qui va ser Pau 
Casals? Perquè va ser tant important o Per quins 

ideals  va lluitar tota la vida? Se’ns obren un 
ventall de possibilitats infinites per treballar 

l’educació en valors, musical, emocional, 
l’educació visual i plàstica, el coneixement del 

medi el coneixement social, entre molts altres.

MUSEU COMARCAL DE 
LA CONCA DE BARBERÀ

“Història local, història personal” 
és la proposta que us fem per crear 

un projecte educatiu que parteixi del 
patrimoni i la història local.





Amposta, 23 de novembre

La transformació
educativa a les aules.
Boris Mir

Cada infant veu i entén en funció del que porta a la seva motxilla vital. 
Les consignes educatives han de crear vincles entre l’experiència de cadascú 
i el que volem que aprenguin. 
L’infant ha de ser el punt de partida però no el d’arribada. 

Criteris de qualitat per millorar els projectes des de la perspectiva de l’aprenent: 

1. DESAFIAMENT
Quin repte els plantegem? Quina pregunta orientadora els fem?
El repte s’ha de plantejar a partir de l’aprenentatge que volem aconseguir. 
L’objectiu d’aprenentatge s’ha de basar en l’assoliment competencial.
No s’ha de confondre l’objectiu d’aprenentatge amb el producte del projecte ni amb
els continguts.  

2. AUTENTICITAT
Cal que els projectes es basin en necessitats reals.
Els projectes no han de ser una excusa per plantejar els continguts de sempre. 

Criteris de qualitat per a millorar els projectes escola/museu.

http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2019/11/boris-mir-la-transformaci-educativa-a-les-aules-amposta-2019.pdf
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3. COL·LABORACIÓ
Cal organitzar els projectes al voltant del treball en equip. 
Aquesta col·laboració comporta treballar amb persones externes al centre educatiu:
amb adults, professionals i experts dels diferents àmbits  que assessorin, orientin
i avaluïn a l’alumnat, ja que hem d’apostar per l’autenticitat. 

4. PRODUCTE PÚBLIC
Els productes del treball per projectes han de tenir una dimensió pública, 
s’han de presentar i ser sotmesos a la crítica externa de l’aula. Aquesta crítica
es pot incorporar com una de les parts d’avaluació del projecte. 
És important comptar amb el feedback dels professionals i experts dels diferents 
àmbits en una fase inicial del projecte. 

5. APRENENTATGE AUTODIRIGIT
Cal potenciar la presa de decisions del propi alumnat i assumir els errors i els
fracassos com a avaluació formadora. 
 
6. METACOGNICIÓ
Cal temps per a la reflexió constant sobre l’aprenentatge, comprendre com 
es genera i es valida el coneixement a partir de “fets” que succeeixen durant el 
projecte i les “evidències” que es donen. 

Com són les nostres praxis respecte a aquests 6 criteris?
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http://www.jornadesapropat.cat/wp-content/uploads/2019/11/dinamica_espai-projectes-apropat.pdf
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PropostesPropostes
de temes i de temes i 
projectes projectes 

MUSEU DE TORTOSA
“Patrimoni a tres bandes”. Des del Museu estem 
interessats en desenvolupar un projecte col·laboratiu amb 
la participació del museu, la comunitat escolar i les famílies 
amb l’objectiu de potenciar la relació entre tots els agents 
amb el patrimoni com a vincle emocional.  

L’alumnat de 6è desenvoluparà una visita guiada a Tortosa, 
tenint en compte el que els uneix amb el patrimoni, com 
pot ser el passat andalusí. L’Institut Montsià pot fer de 
mentor amb temes de guiatge.

ESCOLA CONSOL FERRÉ
“Fem visible el patrimoni per afavorir la 
identitat cultural de l’alumnat”. Qui sóc? D’on 
vinc? Cadascú és el que guarda: el patrimoni 
personal i el familiar. Què guarda el Museu? Què 
conta de natros, del nostre passat, present i 
futur? Volem visibilitzar alguns elements 
patrimonials de la població, elements que són de 
totes i tots perquè la història que conten mos 
identifica com a grup humà i la podem 
compartir.

L’alumnat tindrà cura d’un element patrimonial 
(Els Ullals). Una de les accions tindrà en compte 
els vincles familiars amb llocs semblants. 
Com a presentació pública del projecte es farà 
una romeria amb la participació de les famílies. 

INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ 
#SostenibilitatIEDM és el nom del projecte que volem 

iniciar des del centre educatiu sobre el clima i la 
sostenibilitat per treballar el canvi climàtic i els seus 

efectes seguint amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Volem obrir el nostre espectre de treball i 

col·laboració amb les associacions i persones expertes 
dels àmbits educatiu i cultural que participaran a la 

jornada aproPA’T per reforçar el projecte des de l’àmbit 
artístic, des del medi natural, social i territorial i des de la 

difusió i el màrqueting.

El riu com a eix vertebrador del territori permet fer el 
projecte “Germanes d’aigua. Fem-li un like al riu!”. 

Diferents centres del territori recolliran brossa del riu 
amb la qual crearan un escultura amb un missatge de 

fons que serà exposada als museus del territori. 

CASTELL DE MIRAVET 
“Matemàtiques entre murs” és el projecte que us 
proposem des del Castell de Miravet per formar un 

grup de treball durant la jornada aproPA’T. Com 
podem explorar el castell jugant amb les 

matemàtiques i donant-li protagonisme a l’alumnat. 

Es crearà un scape room al castell que deixarà 
atrapats a l’alumnat de secundària en època medieval. 

Hauran d’intentar escapar per tornar al present! 

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
“A la recerca!”. Des del Museu estem interessats 

en col·laborar en el desenvolupament de recursos, 
metodologies i estratègies per als treballs de recerca 

d’ESO i  Batxillerat de diferents àmbits. 

S’aprofitarà l’expertesa del museu per incloure a l’aula
metodologies de recerca en els projectes i treballs.

MUSEU DE LA PAUMA
“No tot és pauma!” és el grup de treball que us 

proposem per treballar el coneixement artesanal, 
l’etnografia, el món rural, la sostenibilitat dels 
materials naturals, el respecte per l’entorn i la 

creativitat. 

El projecte consistirà en que l’escola local que ha 
treballat molt amb el Museu, presentaran a un altre 

centre educatiu el patrimoni que més s’estimen. 




