




Els grups escolars són una part fonamental dels públics dels museus i els espais patrimonials del 
nostre país, un recurs bàsic per als educadors que contribueix en el desenvolupament dels nens i les nenes. 
Conèixer i satisfer les seves necessitats i expectatives ha de ser, doncs, una prioritat en tot pla de futur de les 
institucions culturals perquè les noves generacions coneguin i estimin el seu patrimoni. Per a això és important 
que coneguin els escenaris del nostre passat, participin en experiències atractives i de qualitat, i se sentin 
protagonistes de la nostra història. 
 
Quan es programa una sortida escolar, el factor econòmic sovint és una barrera important, en concret el cost 
del desplaçament i, especialment, per aquelles escoles ubicades en entorns social i econòmicament més 
desafavorits. El Departament de Cultura, en la seva missió de posar el patrimoni, la cultura i el 
coneixement heretat al servei de l’educació, vol contribuir a eliminar aquesta barrera econòmica, 
tot impulsant la creació del programa ArGO!nautes, establint convenis de col·laboració amb entitats i 
empreses sensibles al desenvolupament de la societat. 
 
El programa ArGO!nautes està impulsat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura i compta amb l’ajut de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, TRAM i Moventis, 
entitats i empreses que també creuen en aquesta iniciativa i aposten per l’educació de les noves generacions.  
 
 
 
 



L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és una agència pública al servei del patrimoni cultural català 
que té entre els seves principals funcions dinamitzar el patrimoni mitjançant la cooperació entre 
agents públics i privats per millorar-ne la promoció, la conservació i la gestió i fomentar l’ús del 
patrimoni cultural i dels equipaments que gestiona, prestant una atenció especial a l’educació i al 
turisme cultural en col·laboració amb el departament competent en matèria de turisme; millorar-ne la 
vinculació amb la comunitat i la internacionalització, i fomentar les pràctiques associades a la conservació i 
divulgació d’aquest patrimoni. 
 
Des de la seva posada en funcionament el 2014, l’ACdPC ha posat l’accent en el públic escolar tot fent balanç 
de les necessitats del sistema educatiu i de l’oferta dels recursos patrimonials amb l’objectiu de connectar les 
competències i dimensions que estableix el currículum del Departament d’Ensenyament amb les activitats i els 
tallers vivencials que s’hi proposen i, alhora, afavorir la participació de l’alumnat als diferents esdeveniments 
socials que s’organitzen al territori.  
 
Els escolars representen un 17-18 % del conjunt dels visitants dels museus, monuments i 
jaciments de la Generalitat. Treballem per crear experiències singulars i de qualitat que permetin al conjunt 
de la ciutadania conèixer el relat històric de Catalunya i gaudir dels recursos patrimonials que en són testimoni.  
Volem que els nostres alumnes formin part activa de la vida cívica i de la societat plural, tot afrontant nous 
reptes formatius que els ajudin a donar resposta a diferents situacions de la vida. 
 



EL PROGRAMA 
 
ArGO!nautes és un programa d’ajuts a 
les sortides escolars als espais 
patrimonials catalans que s’inicia amb una 
primera fase adreçada exclusivament 
a cobrir les despeses de transport als 
centres educatius públics ubicats en 
entorns socials i econòmics 
desafavorits perquè puguin accedir 
als museus, monuments i jaciments 
de la Generalitat de Catalunya.  
 



ELS OBJECTIUS 
 
La voluntat del Departament de Cultura és que aviat el 
programa ArGO!nautes es pugui estendre a altres 
escoles i a altres equipaments patrimonials de 
Catalunya, tot cobrint també altres despeses, com ara la 
manutenció o les activitats.  
 
Actualment, l’entrada als equipaments 
patrimonials de la Generalitat de Catalunya és 
gratuïta i, en el marc de l’acord amb Ensenyament, 
s’estan subvencionant algunes activitats 
educatives a les mateixes escoles ubicades en 
entorns socials i econòmics desafavorits. 
 
L’objectiu final és apropar el patrimoni  
cultural a tots els nens i nenes de  
Catalunya. 

 



 
 
El programa ArGO!nautes  s’adreça als 
centres educatius públics ubicats en 
entorns socials i econòmics 
desafavorits, classificats com de 
complexitat màxima pel Departament 
d’Ensenyament que, cada curs, els recull en 
un llistat. 
 
Actualment  figuren 422 escoles  
amb la següent distribució territorial. 
 
 
 
 

A QUI S’ADREÇA 



ESPAIS VISITABLES 
 
Els equipaments visitables en la 
primera fase del programa són els 
museus, monuments i 
jaciments de la Generalitat de 
Catalunya, i el Centre de 
Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya.  
 
30 espais representatius de la 
història de Catalunya. 
 
 
 
 



NOMBRE D’AJUTS 
Curs 2016-2017 
 
> Renfe: 3.000 bitllets d’anada i tornada 
> Ferrocarrils de la Generalitat: 1.500 bitllets d’anada i tornada 
> TRAM: 2.000 bitllets d’anada i tornada 
> Moventis: 25 % de descompte en el lloguer d’autocars 



COM FUNCIONA 
 
Els ajuts es poden sol·licitar a través del portal web 
Patrimoni Cultural – Educació 
(http://culturaeducacio.gencat.cat) on els interessats i 
interessades trobaran les bases del programa i els 
formularis de sol·licitud. 
 
 

 
1. Poden sol·licitar els ajuts les persones 

representants dels centres educatius 
d’infantil, primària i secundària obligatòria 
sostinguts amb fons públics catalans i 
classificats com de complexitat màxima 
pel Departament d’Ensenyament durant el 
curs 2016-2017. 
 

2. El ajuts s’atorgaran per estricte ordre de 
sol·licitud. 
 

3. El termini de la presentació de sol·licituds 
serà a partir de la publicació de la 
informació al portal web fins exhaurir els 
ajuts, sempre dins del curs escolar 2016-
2017. 
 

4. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
s’encarregarà de validar que el centre 
formi part del llistat facilitat pel 
Departament d’Ensenyament. 

 
 

http://culturaeducacio.gencat.cat/


Més informació a 
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes 
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