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Resultats dels qüestionaris de valoració de la Comunitat de Pràctica 
Patrimoni i Escola (CoP Patrimoni i Escola) durant el seu primer any de 
vida (2017) 

Després d’un any de treball cooperatiu en la CoP Patrimoni i Escola, s’ha fet una valoració 
global per part dels membres del grup a través d’un qüestionari qualitatiu que vam enviar a les 
persones participants d’aquest projecte. 

Dels 25 membres actius que formen la CoP Patrimoni i Escola 10 persones han contestat el 
qüestionari de valoració enviat en línia. A la pregunta sobre què significa pels membres de la 
CoP formar-ne part, on s’havia de contestar en tres paraules, s’ha obtingut aquest núvol de 
paraules: 

 

Per als membres de la CoP, els punts forts d’aquesta manera de treballar i relacionar-se són: 

 
- Treball col.laboratiu 

Entusiasme, il·lusió, ganes de fer un servei a la comunitat educativa. 

Aprenentatge, col·laboració, transformació. 

Treball col.laboratiu sense les pressions del dia a dia, amb l'oportunitat de fer-lo a consciència. 

- Característiques dels membres, presència de professionals de l’escola i del patrimoni 

La presència de persones tant de l'àmbit escolar com patrimonial, el bon ambient generat en tot el 
conjunt i la constant conversa pels diferents mitjans tant presencials com digitals. 
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Contacte i relació amb altres companyes/s de l'entorn escolar i patrimonial. 

La col·laboració de tots/es els/les membres, la il·lusió comuna i l´interès per crear vincles d´unió des de 
diferents estaments (escola, museus, entitats culturals, etc.). 

Col·laboració i diàleg entre els i les educadores de patrimoni i docents en exercici. 

Bagatge d'experiència de les persones expertes participants. 

 

- Aplicabilitat de la feina treballada a la CoP 

Reflexió i treball en temes concrets, aplicables en un entorn pràctic, i per tant amb una utilitat 
immediata. 

Professionals de diferents àmbits; les ganes i l'energia dels participants; la passió per la bona feina 
(educativa) que tothom transmet. 

Diversitat de les situacions: ampli espectre dels problemes i de les solucions. 

Problemàtica comuna. 

 
Els punts febles de la CoP són: 

 
- Mida del grup  

Grup massa gran, érem novells i va costar centrar-nos, algú no acaba de compartir objectius. 

Massa gent per segons quin debat; dificultat de seguir el ritme de feina (sobretot virtual); el dia de la 
setmana escollit. 

- Treballar de manera col·laborativa 

Poc compromís en alguns casos, no entendre que és treballar col·laborativament ni que significa una 
estructura horitzontal. 

En un inici, la inexperiència total i el dubte generat, una reunió mensual és poc però més és poc 
compatible amb la tasca laboral, el feble aprofitament de les eines d'internet per comunicar-nos. 

Potser encara poca consciència dels possibles projectes a desenvolupar. 

- Manca de temps 

El temps és un factor important, no tots poden assistir-hi a totes les reunions. 

Manca de temps en general, que afecta directament a la dedicació, especialment en l'àmbit virtual. 

- Característiques dels membres 

La responsabilitat de cada membre, ja que tenim tasques molt feixugues en la nostra tasca diària i 
després ens ajuntem per donar el màxim. 

Fomentar encara més la coneixença entre tots els/les membres de la CoP, ja que cal  crear més vincles 
per afavorir el coneixement i compartir. 
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Gent molt enfeinada. 

Desequilibri entre persones educadores de museus i d'escola. 

Participació desigual dels membres. 

 
Tots els participants postulen que formar part de la CoP ha implicat alguna millora en la seva 
pràctica diària a l'escola o al museu. Alguns exemples de millora són:  

Sí que m'ha implicat un canvi per aprenentatge i la necessitat de revisar documents, que em permet 
estar actualitzat. 

Sí, qüestionar-me els models d'avaluació de projectes. 

Replantejar les directrius del departament d'activitats del meu museu. 

Actualment encara no. La implicació, de moment és en l’àmbit teòric i conceptual, en la definició de les 
propostes educatives, en curs. 

Nosaltres ja treballem competencialment, però per escollir les activitats a la nostra escola, cada vegada 
els mestres es fixen més en activitats que siguin competencials  quan s´escull les activitats a fer al llarg 
del curs. 

La reflexió sobre què és l'aprenentatge competencial i com s'ha de dissenyar una activitat per tal que ho 
sigui. 

Reforçar el paper dels educadors i millorar la comunicació amb les escoles. 

Tinc més cura a l’hora de triar i valorar les activitats que realitzen els meus alumnes. 

 
La CoP ha estat valorada globalment amb un 4,5 sobre 5, per tant excel·lent. 

 
 
En definitiva, el fet de pertànyer a una comunitat de 
pràctica facilita la creació de vincles professionals i 
emocionalment forts que ajuden a prendre 
consciència i treballar aspectes febles de la nostra 
feina del dia a dia. 

En aquest cas, el fet d’aplegar persones de diferents 
col·lectius del món de l’educació: docents i 
professionals de museus, tècnics educatius i directors 
de museus del territori català, fa que es tracti d’una 
comunitat de pràctica innovadora (en les 
tradicionals s’agrupen persones del mateix col·lectiu), 
i com hem pogut veure pels resultats, necessària. 

La clau de què aquesta CoP funcioni rau en les 
persones que hi formem part, que ens sentim 
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partícips d’un grup de gent molt valuosa, que té les mateixes inquietuds i curiositats per 
millorar l’educació patrimonial tradicional que es dóna en molts museus i equipaments 
patrimonials. Trencar la irreversibilitat d’allò que persisteix és un compromís compartit en el 
qual dipositem la nostra energia i entusiasme. 

La CoP Patrimoni i Escola és una unitat autònoma que funciona de manera horitzontal amb 
recursos individuals propis. 

 

Barcelona desembre de 2017 


