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Fil a l’agulla: 
Estratègies i experiències d’educació 

patrimonial col·laborativa
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L’1 d’octubre de 2016, es va celebrar la 2a Jornada Patrimoni i Escola. 
Continuàvem el treball iniciat amb la primera edició, en la que 
parlàvem de la complicitat ineludible entre el patrimoni i l’escola 
per poder garantir unes propostes didàctiques inserides en el marc 
competencial.

La tercera edició de la jornada es planteja com a consolidació 
d’aquest treball cooperatiu i presenta diverses novetats, moltes d’elles, 
fruit de l’avaluació de les persones participants:

 — Per poder enriquir el programa amb espais per a la reflexió, de 
pràctica i d’intercanvi, augmentem la durada de l’esdeveniment 
d’un dia a dos.

 — Com a fruit del treball col·laboratiu, presentem la feina feta per la 
Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, composta per docents 
i persones educadores del patrimoni cultural.

 — Amb la intenció de què aquesta cooperació s’intensifiqui, oferim 
diversos espais de trobada per establir nous vincles entre els 
agents implicats.

 — Per fomentar la interacció entre les persones participants en la 
jornada, proposem  formats i metodologies d’acció diferents.

 — Perquè tothom pugui exposar la feina feta a peu d’obra, hi haurà 
una zona amb pòsters amb experiències col·lectives.

La jornada se celebrarà al Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya de Terrassa. Les idees i punts clau en què volem 
aprofundir i reflexionar, seran:

 — Entre el que és vell i el que és nou. Adaptació o ruptura? La 
variació o el canvi i la transformació com a base de les propostes 
educatives competencials.

 — Entre l’individual i el fet cooperatiu. La comunicació i el 
missatge entre agents educatius que permet la creació d’eines 
didàctiques.

 — Entre l’horitzontal i el vertical. On posem el focus de 
l’aprenentatge? L’alumnat com a centre i confluència de la 
reflexió i l’acció.

 — Entre el passat i el futur. Els enigmes de l’educació formal i no 
formal. Després de l’evolució arriba la innovació?

La 3a Jornada Patrimoni i Escola és fruit del desplegament de 
l’Acord Marc entre el Departament de Cultura i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la millora de la 
utilització pedagògica del patrimoni, i de l’accés i ús per part de la 
comunitat educativa.
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DIvENDRES, 29 DE SETEMbRE
MATÍ

Engeguem màquines. 

09.00 h Recollida de la documentació.  
Àgora.

09.30 h benvinguda institucional.  
Auditori.

 LA MÀQUINA DE vAPOR 

Entre l’estabilitat i el canvi: transformació

10.00 h Entre el record i l’oblit. La importància de la memòria en educació.  
A càrrec de Joan-Carles Mèlich, professor de Filosofia de la UAB.  
Auditori.

10.45 h Educación abierta: aprender sin muros.  
A càrrec de Carlos Magro, vicepresident de la Asociación Educación Abierta, especialista en 
innovació educativa, tecnologia educativa, canvi educatiu i estratègia i comunicació digital 
(@c_magro).  
Auditori.

 ENERGEIA: INTERRUPTOR 

11.30 h Desconnectem per fer connexions.  
Fem una pausa?  
Àgora.

 CONvERSES DE SOFÀ 

12.00 h Diàleg entre Joan Carles Mèlich, Carlos Magro (@c_magro) i públic participant.  
Auditori.

 CALDERES 

Entre horitzontal i vertical: alumne

12.45 h Onmaigüei. Criterios para el diseño de proyectos de educación patrimonial desde la 
reflexión personal.  
A càrrec de Pablo de Castro, professor d’Història i Art. Cofundador del col·lectiu de professors  
El Punto Rojo (@DCastro_pablo).  
Auditori.
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13.15 h L’experiència migratòria com a eina educativa.  
A càrrec d’Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (@Iboj1, @
MuseuImmigracio).  
Auditori.

13.45 h Xerrant i xatejant.  
Diàleg entre Pablo de Castro (@DCastro_pablo), Imma Boj (@Iboj1, @MuseuImmigracio) i el 
públic participant a partir de preguntes fetes arribar a @CulturaEduCat i presencialment.  
Auditori.

 ENERGEIA: TURbINA 

14.15 h Sortirem del mNACTEC per carregar-nos d’energia. Fem una aturada per dinar.

TARDA

 TOT ÉS QUÍMICA 

Entre l’individual i el cooperatiu: polímers

15.30 h El Sistema Territorial del mNACTEC i la seva oferta educativa.  
A càrrec de Jaume Perarnau, director del mNACTEC (@mNACTEC).  
Auditori.

15.45 h La Comunitat de Pràctica «Patrimoni i Escola». Valoració de la feina feta fins al moment i 
projecte de futur.  
A càrrec de la CoP Patrimoni i Escola.  
Auditori.

16.00 h Circuit d’intercanvi i coneixement  
— Racó de parlar. Museu i Escola expliquem en 5 minuts els projectes col·laboratius.  
— Cara a cara. Museu i Escola ens coneixem i exposem necessitats i expectatives.  
— Càpsules. Pòsters d’experiències de col·laboració Museu i Escola. 

 TELER 

Entre l’artístic i el temàtic: Teixit

17.00 h Tallers de cocreació i recapitulació. 
— El arte de acción como mecanismo de participación en la educación patrimonial.  
    A càrrec del Colectivo El Punto Rojo (@el_punto_rojo).  
— Teixint futurs. A càrrec de La Mandarina de Newton (@mandarinanewton).  
— Des de l’Art i ves a saber cap a on. A càrrec d’Experimentem amb l’Art (@ExperimentemART). 

 mNACTEC 

Entre el passat i el futur: descobriment

18.00 h visita al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).  
A càrrec del Servei Educatiu.
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DISSAbTE, 30 DE SETEMbRE
MATÍ

 LA MÀQUINA DE vAPOR 

Entre la seguretat i el risc: innovació

09.30 h Com és i com podria ser un museu contemporani.  
A càrrec de Guillermo Fernández, coordinador de l’Àrea de Museologia Científica del Màster 
de Comunicació Científica de la UPF. Consultor de projectes museístics (La máquina de hacer 
nubes).  
Auditori

10.15 h Educar a la escuela, desafiar la institución.  
A càrrec d’Andrea De Pascual, arteducadora i agent cultural. Cofundadora i Coordinadora 
General del Col•lectiu Pedagogías Invisibles i sòcia fundadora de elpuente (@AndreaDroide).  
Auditori

 ENERGEIA: INTERRUPTOR 

11.00 h Desconnectem per fer connexions.  
Fem una pausa? 
Àgora.

 CONvERSES DE SOFÀ 

11.30 h Diàleg entre Guillermo Fernández, Andrea De Pascual (@AndreaDroide) i el públic participant.  
Auditori.

 TOT ÉS QUÍMICA 

Entre l’individual i el cooperatiu: polímers

12.30 h Circuit d’intercanvi i coneixement  
— Racó de parlar. Museu i Escola expliquem en 5 minuts els projectes col·laboratius.  
— Cara a cara. Museu i Escola ens coneixem i exposem necessitats i expectatives.  
— Càpsules. Pòsters d’experiències de col·laboració Museu i Escola. 

 ENÈRGEIA: TURbINA 

13.30 h Sortirem del mNACTEC per carregar-nos d’energia. Fem una pausa per dinar.
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TARDA

 TOT ÉS QUÍMICA 

Entre l’individual i el cooperatiu: polímers

15.00 h Tàndem, Link i Consell: Experiències educatives en patrimoni.  
A càrrec de Josep M. Solias, director del Museu de l’Hospitalet (@MuseuLH).  
Auditori.

15.30 h Apadrina el teu equipament.  
A càrrec de Juan Pedro Diotaiuti, tècnic de projectes comunitaris i interculturals de la Fundació 
Tot Raval (@TotRaval) i Anaïs Barnolas, responsable del Servei Educatiu, Activitats i Comunicació 
digital al Palau Güell (@Anaisbarnolas, @palauguell).  
Auditori.

16.00 h Paraules en viu.  
Diàleg entre Josep M. Solias (@MuseuLH), Juan Pedro Diotaiuti (@TotRaval), Anaïs Barnolas  
(@Anaisbarnolas, @palauguell) i públic participant.  
Auditori.

 PRÈT-À-PORTER 

Entre la raó i la imaginació: demà

16.30 h Mercadillo de col·laboració.  
A càrrec de Dani Giménez, responsable de Gestió del Coneixement, Agència de Salut Pública 
de Catalunya (@dangimroig).  
Auditori.

Parem màquines. 

17.30 h  Cloenda. Fins l’any que ve!  
Auditori.


