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CONCLUSIONS



Cal repensar 
les visites 
escolars?

Com?



Diversitat

Alumnat

Expectatives 
dels docents

Logística de 
la visita

Preparació 
prèvia

Context de 
la visita

A tenir en 
compte als 

equipaments



Canvis a 
l’escola

Marc 
compe-
tencial

Transver-
salitat

Noves 
estratègies
didàcticas

Comunitat 
educativa

...

A tenir en 
compte sobre 

l’escola



A tall de resum, què volen les escoles?

Vinculació amb el currículum
Aprenentatge actiu

Transversalitat

Preus accessibles i 
beques de transport

Flexibilitat i 
adaptació



equips educatius 
preparats i motivats

Relació de suport i col·laboració

Atenció personalitzada als docents



Com ens hi posem?

1. La didàctica dels 
equipaments

2. Els segments 
d’escoles i docents

3. Els departaments 
de Cultura i 
Ensenyament



Del patrimoni 
com a motivació

Al patrimoni com a 
font d’informació 

contextualitzat

Dels continguts 
com a eix 

vertebrador

Al marc 
competencial com a 

referent

De la disciplina
Al diàleg entre 

disciplines

De la informació 
de dalt a baix

A la construcció 
conjunta de 

coneixement

La didàctica dels equipaments



Opcions de respostes %

1. Complementar una sortida amb el grup 23,1%

2. Sortir de l’aula i aprendre alguna cosa sobre ciències naturals 29,3%

3. Que els alumnes aprenguin alguna cosa sobre ciències naturals 
que pugui aprofitar a l’aula

35,2%

4. Ampliar continguts de la meva programació d’aula de forma més 
amena

69,1%

5. Incloure la visita com una part essencial de que estem treballant 
a l’aula

45,6%

6. Desenvolupar una unitat didàctica al voltant de la visita que és el 
seu eix central

12,4%

Els segments 
d’escoles i docents



De l’impacte 
emocional inicial

A l‘impacte en 
l’aprenentatge a 

llarg termini 

Tècnics i 
educadors del 

patrimoni

Tècnics i 
docents 

d’ensenyament

Resposta a 
necessitats 

concretes i reals



Facilitar l’equitat en l’accés
Política de preus

Homogeneïtzació de criteris de reserva

Professionalitzar els serveis educatius
Formació permanent

Educadors que participen en el disseny i 
l’avaluació

Connectar amb els agents 
educatiusRecerca

El Departament de Cultura



Simplificar l’organització de 
les sortides

Formació en el valor del patrimoni
Marc competencial

Vincle curricular (previ i posterior)
Transversalitat

Buscar la complicitat dels 
equipaments patrimonials

Fer més explícita al 
currículum la necessitat de 

les sortides al patrimoni

El Departament d’ensenyament



http://culturaeducacio.gencat.cat/comunitat_educativa

http://culturaeducacio.gencat.cat/comunitat_educativa
http://culturaeducacio.gencat.cat/comunitat_educativa
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