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FITXA DE PRESENTACIÓ DE L’E-COMUNITAT DE PRÀCTIQUES PER A PERSONAL EDUCADOR DE LES 
LLARS D’INFANTS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I PERSONAL TÈCNIC EDUCATIU 
D’EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS, SOBRE EL DISSENY D’ACTIVITATS EDUCATIVES EN 
MUSEUS I EQUIPAMENTS CULTURALS PER ALS INFANTS DE 0-3 ANYS 

1. ANTECEDENTS   

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Cultura de la Generalitat varen signar, en data 
23 de setembre de 2014, l’Acord marc de col·laboració per a la millora de la utilització pedagògica 
del patrimoni cultural i de l’accés i ús per part de la comunitat educativa. 

A grans trets, l’acord vol aportar les condicions per tal que el sistema d’equipaments del patrimoni 
cultural esdevingui un recurs pedagògic de proximitat, adreçat a mestres, personal d’atenció 
educativa i alumnes de tots els nivells educatius, que respongui als requeriments curriculars, als 
objectius, als continguts, a les competències bàsiques associades, i incorpori el nivell de 
profunditat suficient per tal d’ajustar l’experiència de l’activitat i els materials a les característiques 
del grup. 

En aquest sentit, doncs, una de les àrees de col·laboració fixades en l’acord és l’adequació de 
l’oferta d’activitats educatives per part de les institucions de cultura, d’acord amb l’enfocament 
competencial desenvolupat pel Departament d’Ensenyament. 

En aquest marc, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha posat en marxa, a finals del 2016, el 
projecte de la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola (CoPPiE)1, que està formada per 
professionals diversos del sector educatiu, en concret per experts provinents dels equipaments 
culturals i per professionals del món de l’ensenyament, com ara tècnics i docents. La CoPPiE vol 
promoure un canvi de perspectiva en el treball educatiu del patrimoni cultural i vol avançar cap a 
un enfocament basat en el diàleg i el treball col·laboratiu amb els docents, alhora que contribuir a 
enfortir l'aliança entre patrimoni i escola amb l'objectiu d'incrementar la qualitat de l'aprenentatge 
dels alumnes. 

En aquesta mateixa línia, el Servei de Formació del PAS del Departament d’Ensenyament i l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural volen iniciar una col·laboració que impliqui integrar, d’una banda, 
el personal educador de les llars d’infants del Departament d’Ensenyament, i, de l’altra, el personal 
tècnic educatiu de museus i equipaments culturals, en el disseny d’activitats educatives adreçades 
als infants de 0-3 anys. 

Per dur a terme aquesta col·laboració entre personal de diferents Departaments de la Generalitat, 
una e-comunitat de pràctiques és el tipus d’activitat formativa més adient, atès que es basa en 
l’aprenentatge col·laboratiu, en què tots els participants aporten coneixement i experiències dels 
seus àmbits per construir un producte de coneixement final. Un cop acabat, aquest producte es 
posa a disposició de tots els membres dels col·lectius implicats (educadors/es de llars d’infants i 
tècnics educatius de museus), perquè tothom en pugui treure profit. 

 

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA COMUNITAT DE PRÀCTIQUES 

                                                           
1 http://culturaeducacio.gencat.cat/noticies/posemenmarxalacomunitatdepracticapatrimoniiescola/ 

http://culturaeducacio.gencat.cat/noticies/posemenmarxalacomunitatdepracticapatrimoniiescola/
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La comunitat de pràctica és una eina de gestió del coneixement que estimula la formació i 
l’aprenentatge de grups organitzats a partir de la cooperació i col·laboració d’experiències, 
informació i coneixements, de manera estructurada i limitada en el temps, sobre qüestions 
pràctiques. Aquesta modalitat formativa s’inclou dins del model d’aprenentatge situat. 
L’aprenentatge situat és un paradigma basat en la relació entre l’aprenent i l’entorn, i també amb 
la interrelació entre individus. Dins d’aquest entorn, l’aprenentatge esdevé significatiu gràcies al 
context sociocultural en què es troba. 

Aquesta e-comunitat, pionera pel fet que implica dos col·lectius diferents de personal de dos 
Departaments de la Generalitat, pretén incorporar, a la vegada, la mirada, els coneixements i 
experiències del personal educador de llars d’infants i del personal tècnic educatiu d’equipaments 
culturals, en el disseny de productes educatius adreçats a infants de 0-3 anys. 

Els objectius que es plantegen en aquesta e-comunitat són: 

• Identificar les característiques i especificitats que han de reunir les activitats educatives dels 
equipaments culturals adreçades als infants de 0-3 anys, tenint en compte el currículum del 
primer cicle d’educació infantil. 

• Dissenyar col·laborativament activitats educatives per dur a terme en els museus i/o 
equipaments culturals, que s’adaptin a les necessitats educatives i les capacitats dels infants 
de 0-3 anys, d’acord amb el currículum del primer cicle d’educació infantil. 

• Fomentar l'intercanvi de coneixements, experiències i opinions amb relació al disseny de 
productes educatius per als infants de 0-3 anys, que es duguin a terme en museus i 
equipaments culturals. 

• Elaborar un document que reculli tant les activitats dissenyades com el seu procés de disseny, 
així com les recomanacions per al disseny de futures activitats. 
 
 

3. PARTICIPANTS  
 

• Personal educador de les llars d’infants del Departament d’Ensenyament. 
• Personal tècnic educatiu de museus i equipaments culturals amb relació amb Departament de 

Cultura. 

Altres requisits: 

o Persones motivades per l'aprenentatge col·laboratiu 
o Persones amb habilitats informàtiques bàsiques 
o Compromís de participació activa en l'e-comunitat 
o Compromís de recollir les evidències de la transferència al lloc de treball 

 

4. ESTRUCTURA DE L’E-COMUNITAT 

L’e-comunitat tindrà la següent estructura: 

• 1 sessió presencial inicial, de 4 hores de durada, en què: 
o Es presentarà l’e-comunitat 
o S’exposaran les característiques dels equipaments culturals que participin a l’e-

comunitat 
o S’identificaran les línies bàsiques en el disseny d’activitats educatives per a infants de 

0-3 anys. 
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• Elaboració, de forma col·laborativa i mitjançant la plataforma virtual Odissea, d’un Recull 
d’activitats educatives en museus i equipaments culturals per als infants de 0-3 anys. 

• 1 sessió presencial final, de 2 hores de durada, de presentació del document i valoració del 
procés formatiu. 

 

5. PRODUCTE DE CONEIXEMENT ESPERAT 

Recull d’activitats educatives en museus i equipaments culturals per als infants de 0-3 anys.  

 

6. E-MODERACIÓ 

L’e-moderadora d’aquesta comunitat serà l’Elisabet Maseras Gimeno, adscrita Servei de 
Formació, i experta en docència, seguiment i tutorització de cursos virtuals. 

 

7. EXPERT EN LA MATÈRIA I SUPORT A L’E-COMUNITAT 

La persona experta en la matèria, que validarà i supervisarà el document final, i resoldrà els 
dubtes que sorgeixin del debat i les aportacions dels participants, serà l’Anna Catà, educadora de 
l’empresa Auriga Serveis Culturals. 

 

8. HORES LECTIVES 

Les hores lectives de l’e-comunitat són 35, distribuïdes de la manera següent: 

• 6 hores presencials 
• 29 hores virtuals 

 

9. AVALUACIÓ  

Distingirem dos nivells d’avaluació, d’acord amb el procés d’aprenentatge: 

Nivell 1: avaluació de la reacció (satisfacció) sobre el procés d’aprenentatge  

Es passarà un qüestionari per valorar la satisfacció sobre la participació a l’e-comunitat, el 
grup d’aprenentatge, el sistema de comunicació, la implicació i el compromís dels 
participants, l’e-moderador, etc. 

Nivell 2: avaluació de la conducta o transferència immediata i diferida 

Per tal de mesurar la transferència del coneixement elaborat a l’e-comunitat i aplicat als 
llocs de treball dels participants, es mesuraran els indicadors dissenyats, després de la 
finalització de l’e-comunitat i per un període de temps a determinar amb l’e-moderador.  

 

10. ESPAIS DE COL·LABORACIÓ I APRENENTATGE 
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Espai d’aprenentatge 

S’obrirà un espai d’aprenentatge en la plataforma virtual Odissea del PAS. 

Justificació sobre la utilització de l’eina tecnològica: 

La plataforma Odissea és l’espai virtual d’aprenentatge del Departament d'Ensenyament. En 
aquesta plataforma estan allotjats els cursos virtuals o semipresencials que s’imparteixen. Odissea 
també permet allotjar altres productes formatius, com poden ser les e-comunitats. 

Funcionalitats de l’Odissea: 

 Wiki col·laboratiu 
o És un recurs que permet crear els documents de manera col·laborativa per part de tots 

els participants de l’e-comunitat. Cada participant podrà aportar informació i 
coneixement al document. 

 Repositori 
o Es poden penjar documents, vídeos o enllaços consultables per tots els participants i 

que ajudin a aprendre sobre el tema de l’e-comunitat. 
 Qüestionaris 

o Es poden enllaçar enquestes de valoració de l’activitat (avaluació diagnòstica i de 
satisfacció), test de coneixements (avaluació aprenentatges) en totes les modalitats 
(respostes múltiples, verdader/fals, obertes, etc.) 

 Fòrums 
o Es poden obrir fòrums tant per aspectes concrets (fòrums qualificables) com fòrums 

de consultes i opinions en general 

 

11. RECONEIXEMENT A LA PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL EN LES E-COMUNITATS 

Participants 

La participació en una e-comunitat ha de ser reconeguda dins del sistema d’acreditació de la 
formació.   

Les persones que formen part d’una e-comunitat tenen dret a certificació de les hores que hi hagin 
invertit, amb justificació documental prèvia a través dels productes de coneixement i aprenentatge 
finals, com a hores de formació específica. Aquestes hores no resten del nombre total d'hores de 
formació de què pot gaudir un empleat públic i són compatibles amb la formació que ofereix el 
Departament d'Ensenyament. 

A més, la producció de coneixement aportada pel grup es pot convertir en formacions internes, 
ponències i publicacions que promou el Departament. La certificació que s’emeti acreditant la 
participació en una e-comunitat inclourà la denominació del treball específic resultant d’aquesta 
comunitat. 

E-moderador 

Els e-moderadors tindran reconeguda la seva especial dedicació, acreditant-los la corresponent 
formació i participació docent. 


