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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Què és una Comunitat de Pràctica? 

 
Una Comunitat de Pràctica (CoP)  

‘és un grup de persones que comparteix una passió o una preocupació per quelcom 
que fan i aprenen com fer-ho millor interactuant regularment’ 

 (Wenger, 2001) 

 
Una CoP va més enllà de ser una reunió o grup de treball, ja que, el mateix grup 
estableix els propis objectius d’aprenentatge per arribar a crear un producte de 
coneixement que pot ser en format publicació, protocol/manual, etc. La pertinença 
implica voluntarietat i compromís amb el grup.  
 
Tota CoP consta d’un nucli (equip coordinació), d’un grup de membres actius (que 
treballen en el producte de coneixement) i d’un grup de membres perifèrics (que 
estan informats però no participen directament de la creació del producte). Participar 
implica compartir informació i experiències que permetin noves formes d’actuació en 
la praxis diària, ajudar-se i resoldre problemes de manera col·laborativa.  
 
El seguiment de la CoP es fa presencialment a través de reunions mensuals i no 
presencialment a través d’una plataforma on-line. La comunitat de pràctica dura 
mentre duri el interès dels seus membres. 
 
GRUP IMPULSOR 
 
 
GRUP ACTIU 
 
 
 
GRUP PERIFÈRIC 
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1.2. Què és la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola (CoPPiE)? 

 
A la 1a Jornada Patrimoni i Escola (2015), neix la idea de crear una Comunitat de 
Pràctica (CoP) amb docents i professionals del món educatiu d’equipaments 
patrimonials del territori català. La idea va ser molt ben rebuda i molts professionals es 
van interessar. L’any següent, durant la 2a Jornada Patrimoni i Escola (2016), es 
presenta el projecte i s’obren les inscripcions per a la participació. Es van rebre una 
trentena de sol·licituds.  
 
El 26 de gener de 2017 va començar la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola. Des 
de llavors, amb 21 membres actius que la formem, estem treballant amb l’objectiu 
d’elaborar uns indicadors qualitatius dins del criteris del Model Orientador 
Competencial impulsat pel Departament d’Ensenyament, per avaluar i garantir que les 
accions educatives dels equipaments patrimonials segueixen aquest model educatiu 
competencial. 
Per poder assolir aquest objectiu general, la CoP ha establert accions concretes. Al ser 
un grup nombrós ens hem dividit en ocasions, en quatre grups de treball seguint 
alguns dels criteris d’aquest model: significativitat, comunicació, acció i projecció. 
 
La novetat d’aquesta CoP respecte a les ja formades en altres camps és que s’uneixen 
dos col·lectius diferents provinents del món de l’educació: docents i professionals de 
l’educació de museus i equipaments culturals. Les inquietuds educatives són comunes 
però amb pocs espais d’interacció i de cooperació col·lectiva. Participar-hi implica 
compartir informació i experiències que permetin noves formes d’actuació a la praxi 
diària. 
 
Els experts afirmen que ‘la metodologia de treball de les comunitats de pràctica és una 
manera innovadora de gestionar coneixement que permet millorar mancances i 
solucionar problemes recurrents dels professionals d’un mateix àmbit’ (Wenger, 2001). 
Per garantir l’efectivitat de la CoP, hem dedicat temps i esforços a desenvolupar el 
nostre model de gestió com a comunitat. Hem utilitzat l’adaptació del Model Canvas, 
de model de negoci, per a Comunitats de Pràctica realitzada per Manel Muntada, 
expert en gestió del coneixement, desenvolupament i canvi organitzatiu.  
 
Hem treballat els nou apartats del Canvas: 1. Proposta de valor, 2. Resultat, 3. Tipus 
d’actuacions, 4. Escenaris, 5. Bloquejos, 6. Compromisos, 7. Seguiment, 8. Rols, 9. Què 
em motiva. Això ha permès a la CoP definir el resultat que busca: crear uns indicadors 
compartits de bones pràctiques, dins dels criteris del model competencial orientador 
del Departament d’Ensenyament, per dissenyar i avaluar les activitats educatives dels 
museus i equipaments patrimonials. 
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En moments concrets, la CoP ha demanat l’assessorament d’experts externs: 
 
• Irene Lapuente (La Mandarina de Newton), amb la que es va fer una dinàmica 

de grup per conèixer-nos les persones participants i es va crear una diana de 
prioritats per començar a treballar. 

• Joana Ferrer (responsable del Servei d’Orientació i Serveis Educatius del 
Departament d’Ensenyament), que va explicar què entenem per currículum i 
quins criteris hauríem de tenir en compte a l’hora de dissenyar el producte final 
de la CoP: significativitat (S), comunicació (C), acció (A) i projecció (P). 

• Lucía Sánchez (professora titular de Secundària, doctora en Didàctica de 
l’Expressió Plàstica i cofundadora del col·lectiu Pedagogías Invisibles), va 
explicar una activitat per l’alumnat que van dissenyar en clau competencial, a 
partir de l’exposició Bárbaros en col·laboració amb les educadores de la sala 
Alcalà 31 de la ciutat de Madrid, aprofundint en la relació entre l’escola i els 
equipaments culturals. 

 
El repte és compartir pràctica i generar coneixement. Una comunitat té sentit quan 
permet construir coneixement i multiplicar-lo. Per tant, el nostre objectiu és arribar a 
traduir el coneixement produït en una publicació que pot ser en format de manual o 
protocol d’actuació compartida amb tot el territori català, per millorar la pràctica 
professional dels dos col·lectius. 
 
Els membres de la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, som: 
Grup actiu: 
 
- Albert Vicedo, Departament d’Ensenyament. 
- Andrea Granell, col·laboradora Acció Educativa, ACdPC. 
- Anna Catà, Auriga Serveis Culturals. 
- Anna Plans, Museu Palau Mercader, Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
- Carme Gilabert, Ecomuseu - Farinera de Castelló d'Empúries. 
- Carmina Borbonet, Museu del Disseny de Barcelona. 
- Clara López, coordinadora de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, 
educadora de museus. 
- Cristina Puig, Museu Marítim de Barcelona. 
- Esther Fuertes, Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
- Greta Boix, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Nusos activitats 
científiques i culturals. 
- Griselda Aixela, Museu d’Història de Catalunya. 
- Guido Ramellini, Museu de Matemàtiques de Catalunya, Cornellà de Llobregat. 
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- Isabel de la Fuente, IES Leonardo da Vinci Sant Cugat. 
- Mar Sánchez, Espai Far Vilanova i la Geltrú. 
- Maria Cacheda, Acció Educativa, ACdPC. 
- Maria Feliu, Museu d'Història de Catalunya i UB. 
- Mireia Bassols, professional de l’educació i arterapèuta. 
- Pere Viladot, expert extern, assessor Acció Educativa de l’ACdPC. 
- Sebastiana Bote, Institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet. 
- Susanna Tena, Escola Sant Just de Santa Coloma de Gramenet. 
- Vàngelis Villar, Fundació Barcelona Olímpica. 
 
Grup Perifèric 
 
- Anna Triadó, OAM Fundació de Calafell. 
- Carles Garcia, Museu del Ter, Manlleu. 
- Montserrat Morales, l’Art de mirar. 
- Pau Senra, Institut Montserrat de Barcelona i Consultor cultural. 
 
Grup Impulsor 
- Andrea Granell, col·laboradora Acció Educativa, ACdPC. 
- Maria Cacheda, Acció Educativa, ACdPC. 
- Pere Viladot, expert extern, assessor Acció Educativa de l’ACdPC. 
 
 

Al llarg dels darrers mesos les persones membres de la CoP ens hem conegut, hem fet 
dinàmiques de grup, hem reflexionat, hem compartit coneixements, hem debatut i 
hem arribat a consensos de com hauria de ser el resultat recollit en una publicació, el 
producte de coneixement, que aportarà la CoP a la comunitat educativa. 

 
El present document permet veure el procés d’abans, durant i després de formar la 

Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola i el seu estat actual  
després d’un any de durada (2017). 
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2. ABANS DE FORMAR LA CoP 
 

El grup impulsor de la CoP en el procés de recerca sobre CoPs a Catalunya, es va 
entrevistar amb diferents persones que treballen en CoPs en diferents departaments i 
institucions. 

2.1. Reunió Programa Compartim Departament de Justícia 

 
Data: 14/12/2016 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Departament de Justícia 
(C/Ausiàs Marc, 40, Barcelona) 
 
Assistents: 
- Mireia Ochoa. Tècnica de formació del CEJFE. 
- Ana Saint-Dizier. Coordinació del programa Compartim al CEJFE. 
- Pere Viladot. Expert i col·laborador d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
- Maria Cacheda. Tècnica d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
- Andrea Granell. Col·laboradora externa d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
 
Els expliquem que som 21 persones (membres actius), d’altres perifèrics, interessats 
en participar. Que la nostra previsió serà els darrers dijous de cada mes de 17-20h (3h 
amb descans). Preguntem si hi ha alguna formació pels moderadors i algunes jornades 
que no ens puguem perdre sobre el tema. 
Demanem quines bones pràctiques coneixen i bibliografia imprescindible sobre 
l’àmbit. Expliquem que ho reportarem tot a la pàgina web Patrimoni Cultural Educació, 
i preguntem per la seva experiència on-line 
Si ens recomanen fer 2 grups y demanem per dinàmiques de grup per la primera 
reunió. També com avalueu la comunitat i quina és la seva experiència. 
 
Expliquem que estem en contacte amb Dani Gimenez de Salut Pública i creador de 
moltes CoPs, pendents de reunir-nos amb ell. 
 
Des de Justícia, que porten més de 10 anys coordinant comunitats de pràctica, 
comenten que regularment una CoP està formada per 12-13 persones com a membres 
actius i després altres persones interessades es poden incorporar on-line aportant 
comentaris i coneixements via moodle/google drive o qualsevol altra plataforma on-
line. Des de l’ACdPC comentem que tenim la pàgina web Patrimoni Cultura Educació i 
ens suggereixen que a la pàgina web millor penjar els materials acabats i que estaria bé 
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tenir alguna plataforma interactiva tipus moodle. 
 
Comentem que la CoP Patrimoni i Escola es crea arrel de les Jornades Patrimoni i 
Escola i que ja tenim 25 persones interessats. Ens recomanen fer dos grups i de tant en 
tant, cada tres reunions per exemple, tornar a ajuntar tot el grup. 
 
També ens comenten que normalment la persona dinamitzadora/e-moderadora 
organitza i programa “els deures” i que normalment aquesta figura es crea dins del 
grup (en el nostre cas, ens diuen que dels 25 membres haurien de sorgir 2 persones 
dinamitzadores). Normalment és una persona amb una gran acceptació, que tingui una 
personalitat oberta, que no talli als altres i que també tingui un caràcter de lideratge. 
Es posa l’exemple d’una persona entrenadora esportiva que dirigeix i fa que els altres 
treballin. També es comenta que el treball col·laboratiu entre dos persones 
dinamitzadores és recomanable i en aquest cas la combinació home-dona ajuda. 
 
Ens recomanen que seria positivo que el dinamitzador/ora sorgís del grup general i que 
una/dues de nosaltres com a part del grup impulsor pogués acompanyar el grup o els 
dos grups i fer les actes. 
 
Preguntem quin és el rol de la persona moderadora i ens contesten el següent: 
 
- fixar l’agenda 
- té la feina i la responsabilitat d’aconseguir els objectius marcats 
- és un pont entre els interessos estratègics de l’organització (ACdPC) i el treball 

col·laboratiu de la comunitat. 
- és qui fixa la data, en tal data volem presentar aquests resultats i fa que això 

sigui possible. 
- engresca a la gent a participar tant presencialment com on-line. 
- publica documents interessants i fa un seguiment on-line. 
 
En cada reunió ha d’haver-hi una acta on s’especifiqui a quins acords hem arribat. És 
molt important arribar a mantenir un flux de treball entre reunió i reunió. Des de 
Justícia fan una planificació anual i ens recomanen que en la primera reunió es 
decideixi amb quins projectes treballarem. Es sorprenen de la periodicitat mensual 
prevista per la CoP Patrimoni i Escola i ens comenten que, en el seu cas, les comunitats 
es reuneixen cada 2-3 mesos. 
 
La Mireia ens comenta que ens passarà el contacte de la Maica Gil del Departament 
d’Ensenyament que també treballa amb CoPs. També ens diu que elles, des de Justícia, 
fan una formació per a persones moderadores. Es comenta el cas de la CoP de docents 
de centres penitenciaris i en Pere comenta la 
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seva experiència amb el ‘museu ambulant’ en contacte amb la Margarida Llauger i 
Manel Parra, que eren les persones que el portaven. 
 
Preguntem què els hi sembla la durada de la CoP Patrimoni i Escola, 3h, de 17-20h i ens 
comenten que això depèn molt del tipus de comunitat. Que hi ha algunes que es 
reuneixen durant 2h, altres 5h, etc. És un tema que també hauríem de deixar que 
s’anés veient com la comunitat ho prefereix. El que és important és que la persona que 
no pugui venir un dia que no es desvinculi, que les actes es comparteixin i que tota la 
informació arribi a tothom. 
 
Ens mostren la plataforma e-Catalunya de la Generalitat de Catalunya on per entrar 
t’has d’acreditar i elles la fan servir per treballar en les seves CoPs. Està dividida per 
departaments, per tant, busquem el Departament de Cultura i veiem que ja hi ha un 
grup creat de Biblioteques. Haurem de contactar amb el tècnic del Departament de 
Cultura que diu al web (Oriol Bas), per tal que ens doni accés. Posteriorment es podrà 
crear un grup ‘CoP Patrimoni i Escola’ i donar d’alta a tots els membres de la nostra 
comunitat. La persona moderadora normalment, és l’encarregada de gestionar les 
altes i administrar el grup on-line. 
 
Es tracta d’un bloc que es pot fer públic o tancat on la gent de la comunitat pot 
participar on-line. També podem fer partícip del grup a altres persones que ens 
interessin. En el cas que creiem convenient també es podria afegir en aquest bloc als 
experts o expertes externes que contribueixin en la comunitat de pràctica. 
 
Els preguntem si creuen que és important que a la primera reunió els deixem clar als 
membres ‘què és una comunitat de pràctica’ i proposem passar-los el quadre 
explicatiu que tenim. Ens comenten que una comunitat de pràctica és diferent d’un 
grup de treball i revisem les característiques d’una CoP: 
- ha d’haver-hi una voluntat de ser membre. 
- cal establir objectius de forma assembleària. 
- objectius molt clars que permeti a la gent veure que s’està avançant. 
- que es vegi que hi ha un recolzament tant de Cultura com d’Ensenyament. 
- fer difusió i que es doni una visibilitat. 
- implementació a nivell general (es tracta d’acabar muntant un equip de  

persones). 
- important que hi hagi una repercussió. 
- hi ha d’haver una producció de coneixement, uns resultats finals. 
- poder compartir en una jornada el que s’hagi fet (en el nostre cas, es 

compartirà el primer any de vida de la CoP en la 3a Jornada Patrimoni i Escola) 
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És molt important establir objectius reals i assolibles. És millor veure que arribem a 
Maig i podem anar a més que no tenir el sentiment de frustració de no arribar al que 
ens hem proposat. 
 
Ens pregunten si tenim algun objectiu general clar. El Pere comenta que el nostre 
objectiu és: Incorporar en les accions del patrimoni el marc competencial de l’agenda 
escolar. I ens comenten que aquest és un ‘super’ objectiu que s’hauria de traduir en 
petites accions i mirar com podem treballar-lo a 2/3 anys vista. 
 
També és molt important la visibilitat i el reconeixement del grup. Essencial també fer 
una difusió pública, que el primer dia vingui el director de l’Agència a donar la 
benvinguda i reconèixer el grup.  La primera part de la reunió hauria de ser més formal 
i institucional i després fer alguna activitat per trencar el gel. 
 
Els hi preguntem per l’estona de networking/cafè i ens comenten que és molt 
important poder gaudir d’un espai on la gent pugui parlar de manera informal. Ens 
recomanen el primer dia posar nosaltres alguna coseta per picar i vist que serà l’hora 
de berenar recomanen afegir fruits secs. Cal tenir en compte que el descans es faci en 
la mateixa sala de reunió ja que sinó la gent pot desvincular-se i marxar. També, per tal 
que la gent parli, és molt important aixecar-se, no estar tota l’estona asseguts. 
 
Comentem el lloc on farem la reunió (saló verd del Palau Moja) i ens diuen que potser 
fora bo fer la primera reunió allà i després establir una altra sala més informal on els 
membres es puguin sentir més còmodes. 
 
Quan els hi preguntem per alguna dinàmica de grup ens comenten que el Dani 
Giménez, promotor de les CoP de Salut Pública (amb qui hem quedat al Gener) és un 
gran dinamitzador. Ens recomanen una dinàmica per presentar els membres entre ells 
mateixos amb pòsits, un es posa el nom de l’altre i presenta a l’altra persona.  
 
Una altra dinàmica per tal de començar a treballar que podem fer: 
- donar 3 pòsits a cadascú (per exemple tipus semàfor, vermell, taronja, verd) i que  
cadascú posi en un color per exemple: 
 
1. què és el que t’ha engrescat a participar? (vermell) - Expectatives  
2. què t’agradaria treballar en aquesta CoP? (taronja) - Objectiu general  
3. quin és el teu objectiu al participar? (verd)  - Objectiu personal   
 
Després es podrien recollir tots els pòsits en un plafó separats per colors. 
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S’ha d’establir un clima de confiança. Cal tenir en compte que hi ha gent que li costa 
opinar, les persones s’han de sentir lliures de parlar, i si es diuen coses diferents o que 
no tenen a veure no passa res, també enriqueix al grup. 
 
En quant a l’avaluació ens recomanen no avaluar cada sessió sinó fer una avaluació 
cada 6 reunions per veure com va tot. Ens recomanen fer servir una ‘google form’ i 
enviar on-line un qüestionari semblant al que podria ser un ‘qüestionari de satisfacció’ 
i que sigui anònim. El que és imprescindible és fer un retorn de totes les avaluacions 
que es facin. D’altra banda, si es fan dos grups estaria bé al cap de 3 reunions tornar a 
ajuntar el grup gran i compartir experiències. 
 
Comentem que de la nostra comunitat ens agradaria que sorgís alguna 
publicació/manual. Ens comenten que els productes de coneixement d’una comunitat 
es poden traduir en un llibre, manual, protocol, documents escrits i fins i tot vídeos 
(ara que la part visual capta molt l’atenció). Ells fan publicacions digitals i vídeos. 
Aquestes publicacions han de ser amb ‘creative commons’ per tal de poder ser 
compartits amb tota la ciutadania (tenir en compte els drets d’imatges, etc. és molt 
important). Ens recomanen que del producte que creiem més important en fem una 
edició en paper. Sempre va bé poder mostrar físicament el que hem fet i 
posteriorment es pot distribuir a totes les biblioteques de Catalunya i fins hi tot 
traduir-lo a altres idiomes si ho veiem convenient. 
 
L’Anna torna a incidir amb el tema de la persona moderadora i ens comenta que seria 
positiu que el moderador sorgís del propi grup. Per tant es podria fer un correu dient 
qui voldria o li agradaria ser el o la moderadora. Potser esperar a que la gent es situï, i 
en una segona reunió, que s’esculli la persona moderadora. La primera reunió ha de 
servir bàsicament per recuperar les intencions de les persones participants. 
 
També ens comenta que elles retribueixen, encara que sigui de manera simbòlica, a la 
persona moderadora.  
 
Ens comenta que en el nostre cas, podríem mirar de gestionar un/a moderador/a i 
un/a coordinador/a de grup. El moderador/a que sorgís lliurement per part del grup i 
la coordinadora per part dl grup impulsor. És important que algú s’encarregui de fer 
una acta. Hi ha comunitats que fa totes les actes una mateixa persona i n’hi ha d’altres, 
molt assembleàries, que cada reunió fa l’acta una persona diferent de la comunitat. 
 
D’altra banda, nosaltres també comentem que ja tenim pensat convidar a expertes i 
ens diuen que abans de convocar cap expert la CoP ha de madurar. L’expert o experta 
és aquella persona que assisteix a la reunió però que després treballa des de casa. Les 
persones expertes poden ser professionals 
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universitaris o persones coneixedores exhaustives d’una temàtica en concret, persones 
coneixedores de metodologies, per exemple persones que ens donaran suport si 
volem fer un vídeo, etc. Aquestes persones cobren per la seva participació. 
 
En quant a les publicacions ens comenten que des de Justícia tot passa pel servei de 
difusió, revisió lingüística, comunicació, etc. per assolir la oficialitat corresponent, 
logos, etc. Cal cuidar molt la imatge que es dona. 
 
Finalment, acabem la reunió acordant que a nivell de Direcció normalment aquestes 
comunitats de pràctiques agraden i a nivell professionals, pels treballadors és molt 
rentable. És important donar una imatge de plataforma. 
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2.2. Reunió Agència de Salut Pública de Catalunya 

 
Data: 18/01/2017 
Lloc: Agència Catalana del Patrimoni Cultural (C/Portaferrissa, 1) 
 
Assistents: 
-Pere Viladot. Expert i col·laborador d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
-Maria Cacheda. Tècnica d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
-Andrea Granell. Col·laboradora externa d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
-Dani Giménez és responsable de Gestió del Coneixement de l’Agència de Salut Pública 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_pr
actica/ 
 
El Dani coordina 18 comunitats de pràctica i té experiència de 9 anys coordinant CoPs. 
Ens comenta que està organitzant una jornada pel dia 3 d’Abril a la qual estem 
convidades. Ell és formador, i treballa i li agrada el tema de ser formador de persones 
formadores. 
 
Ens comenta que els seus referents en CoPs són: 
 
- Jesús Martínez, del Departament de Justícia. 
- Jordi Graells, del Departament de Presidència. 
- Manel Muntada, expert en gestió del coneixement. 
 
Ens recorda que el 80% del que aprenem s’aprèn en contexts informals. Ells són un 
equip 6 persones, a gestió del coneixement, i coordinen 18 CoPs. Exemple de CoP: 
grup de persones veterinàries d’escorxadors que treballen per crear un protocol 
d’actuació. Pel que fa als membres de les CoP, com a màxim són 12-14 persones i com 
a mínim 5 persones i en tots els casos ells mateixos autogestionen el grup. Ens 
confirma que el moderador/ora surt del grup i és el que més treballa, és el motor de la 
CoP. 
 
Ens explica que tota CoP es podria definir en 3 eixos: 
1. Autogestió 
2. Voluntarietat 
3. Que els membres es sentin propietaris del seu tema 
 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/
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Cal recalcar i dir-los que som tots voluntaris i voluntàries, per aprendre uns d’altres i 
tots i totes estem interessats per un tema. Ens comenta que hi ha una CoP, Salut 
Emocional, que està formada per persones psicòlogues, farmacèutiques, etc, i que 
funciona molt bé. Hi ha d’haver molt d’interès en resoldre una mancança molt 
concreta, com més concreta millor. Per exemple, protocol d’inspecció per les petites 
formatgeries, és un exemple seu d’èxit. 
 
Ens explica un taller que va fer a Olot amb 80 persones, les va organitzar en grups de 
manera que estaven el més dispersos possible i durant 20 minuts van discutir sobre les 
mancances, problema recurrent en la seva feina. Posteriorment, durant 4 minuts 
havien d’exposar allò que havien discutit als companys i tot el grup havia de col·laborar 
en l’explicació. La resta de companys els hi feien preguntes i des de l’amabilitat havien 
de contestar. Finalment s’havia de votar les millors idees (només podien votar 3 i que 
no fossin les seves). De 70 persones van sortir 7 idees (3 molt tècniques i les altres més 
emocionals que tenien que veure amb la qualitat emocional de la feina). 
 
Ells fan una crida a les CoPs per exemple, abans del 15 de febrer, a partir d’una 
plantilla ja feta, les CoPs han d’entregar un producte ( que pot ser de 5 fulls o de 200). 
Una vegada reben aquest producte ho envien a correcció lingüística i després s’envia 
de nou a la CoP qui fa les modificacions pertinents (normalment ho fa el moderador). 
Ells ho tornen a revisar i si hi ha algun canvi més, ho especifiquen. Finalment la CoP 
accepta les esmenes, retornen el producte a l’equip coordinador i en un mes el 
producte ja està per entregar al Consell de Direcció. Normalment, des de la seva 
direcció, volen saber els temes i revisar-los. 
 
Ens recomana deixar llibertat; la CoP és diferent a una Comunidad de Aprendizaje 
Profesional que és molt dirigida. També ens comenta que acostumen a donar un 
certificat d’assistència als membres i un altre als moderadors. I en el seu cas, 
s’entreguen en una Jornada que fan per compartir tot el que han fet les CoPs durant 
aquell any. 
 
També ens comenta que algunes CoP han fet un video, narrativa digital on els 
membres expliquen què els havia suposat participar en una CoP i que en millorarien.  
Ens recomana visualitzar els següents 4 vídeos – narratives digitals penjats a la web. 
http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_pr
actica/ 
 
El més important és la passió i que ens divertim. Cal buscar complicitats, donar molt 
feedback i que la gent senti que el tema és seu. 
Ens recomana assistir a la Jornada UPC Nexus 24 ‘Innovant des de la col·laboració’ 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/
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sobre treball col·laboratiu, el 3 de Febrer 2017 a la UPC Barcelona.  
https://www.upc.edu/nexus24/ca/esdeveniments/Innovant-des-de-la-collaboracio 

https://www.upc.edu/nexus24/ca/esdeveniments/Innovant-des-de-la-collaboracio
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2.3. Reunió Servei de Formació del Departament d’Ensenyament 

 
Data: 09/02/2017 
Lloc: Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226) 
 
Assistents: 
-Maria Cacheda. Tècnica d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
-Andrea Granell. Col·laboradora externa d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
-Maica Gil, Cap del Servei de Formació 
-Eva Revilla, Servei de Formació 
 

La Maica i l’Eva ens comenten que des del Servei de Formació del Departament, 
d’Ensenyament veuen les CoP en el sector de l’educació com a valor de formació 
permanent, elles certifiquen l’assistència dels docents a les CoP.  
Reconeixen l’esforç per part de les persones alhora de participar en una CoP. Les CoP 
les creen quan veuen que a determinats col·lectius els falten coneixements concrets.  
 
Per exemple, van fer una e-CoP de l’eina de gestió E-Valissa per formar a les 
secretaries de direcció en la utilització de l’instrument e-Valissa, eina d’administració 
electrònica. Aquesta CoP va ser la millor manera per tal que les secretaries 
s’autogestionessin i aprenguessin, ja que cap d’elles tenien prou coneixement sobre 
l’instrument i, per tant, es tracta d’un aprenentatge entre iguals. En aquest cas, la 
persona que més coneixia l’eina va ser la e-moderadora. En una CoP sempre és 
important que hi hagi un producte de coneixement, en aquest cas va ser ‘una guia 
ràpida d’utilització de l’e-Valissa per a les secretàries de direcció’. 
 
Ens van comentar que elles (Maica i Eva) també estaven interessades en avaluar la 
transferència d’aquest coneixement. Ens comenten que les seves comunitats de 
pràctica són sempre e-comunitats, generalment els grups treballen on-line amb 
puntuals trobades presencials. Normalment fan dues sessions presencials i les altres 
virtuals. També miren de dirigir una mica la participació dels membres i ajuden al 
moderador a fer l’índex del producte de coneixement. Ens comenten que el mínim per 
fer un producte de coneixement són 3 mesos.  
 
També ens comenten que les CoP de l’Agència Catalana de Salut Pública són diferents, 
que ells no es plantegen un límit i poden durar un any. En el seu cas, ens comenten 
que aquest any engegaran 4 CoPs i que deixen que durin el que triguin en produir el 
seu producte de coneixement, tot i que hi ha un final previst des de l’inici. Aquest final 
dependrà molt de com s’autogestioni el grup. 
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Ens posen l’exemple d’una e-Comunitat de fisioterapeutes que estan en centres 
educatius i donen suport a nens amb discapacitats. En aquest cas, els faltava 
coneixement sobre les escales de discapacitat. Es va fer una e-comunitat amb tres 
fases: 1. Formació per part d’un expert (escala de valoració funcional),  2. Participants, 
van ser escollits per tal que hi hagués una representació territorial i 3. Taller + Seminari 
+e-comunitat (virtual). Finalment, el producte de coneixement va ser un protocol 
d’actuació d’escales de valoració de discapacitat. 
 
El producte de coneixement cal que sigui específic i no gaire ampli. També cal mesurar 
els resultats, qualitativament (percepció de l’aprenentatge) i quantitativament (quants 
protocols han estat utilitzats). Si ho veuen convenient els resultats els presenten al 
Congrés internacional EDO (Equipo de Desarrollo Organizaciónal). 
http://edo.uab.cat/content/v-congr%C3%A9s-internacional-edo-2018 
 
Maica i Eva ens expliquen que elles porten la part no docent de persones del 
Departament d’Ensenyament, per tant, vetllen per la formació del PAS als centres 
educatius. En una CoP la gent que  participa és voluntària i a aquests voluntaris cal 
mantenir-los motivats. Existeixen dos figures molt importants: la persona experta i la 
moderadora, a les quals se les remunera per la seva participació a la CoP. Tots els 
productes quan estiguin acabats seran validats per la persona experta del grup. Quan 
es finalitza una e-CoP elles emeten certificats que tenen un valor intern (que donen 
punts pels concursos interns del Departament). 
 
Ara estan pensant en dur a terme una e-CoP amb educadores de llars d’infants (que no 
són considerades docents). Estan pensant en una CoP que podríem fer conjuntament 
per tal de dissenyar activitats en els museus per a nens de 0-3 anys, mancança que es 
troben els dos col·lectius. Ens proposen buscar tècnics de museus que estiguin 
interessats en participar-hi i elles contactarien amb educadores de llars d’infants que 
poguessin estar interessades.  
 
Ens expliquen que els grups que tenen elles en les seves CoPs són de 3 a 12 membres, 
més ja no ho veuen viable per mantenir a tots els membres motivats. Ens comenten 
que elles utilitzen la plataforma Moodle Odissea (http://odissea.xtec.cat/). Ens 
expliquen un altre exemple, la e-CoP sobre ‘Protecció de dades als centres educatius’ 
on primer van fer un brainstorming entre els centres educatius i després van fer un 
índex que van compartir a l’aula virtual. Posteriorment es va fer una discussió 
col.laborativa sobre la controvèrsia, normatives aplicables, recomanacions, etc. En el 
Moodle s’afegeix el document i entre tots els membres de la CoP el poden editar. 
 

http://edo.uab.cat/content/v-congr%C3%A9s-internacional-edo-2018
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Finalment, parlem sobre el tema de l’avaluació sobre la satisfacció referent a la CoP i al 
producte, sobretot pel que fa a la transferència de coneixement posterior dels 
membres a la seva realitat diària. Sovint la valoració la fan a través d’enquestes en tres 
moments diferents: al cap de la primera setmana, al cap d’un mes i al final. És molt 
important que aquesta valoració sigui útil. 
 
Es decideix que seguirem en contacte pel tema de la formació d’una e-CoP ‘Llars i 
Patrimoni’. 1 

                                                      

1 Arrel d’aquesta reunió, el 5 de Juliol al Palau Moja es va dur a terme la primera reunió de la e-CoP Llars 
i Patrimoni, formada conjuntament per 5 tècniques de museus i monuments, i 10 educadores de llars 
d’infants. 
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2.4. Reunió amb Manel Muntada: expert en Gestió del coneixement 

 
Data: 16/03/2017 
Lloc: Agència Catalana del Patrimoni Cultural (C/Portaferrissa, 1) 
 
Assistents: 
-Pere Viladot. Expert i col·laborador d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
-Maria Cacheda. Tècnica d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
-Andrea Granell. Col·laboradora externa d’Acció Educativa de l’ACdPC. 
-Manel Muntada, Expert en Gestió del Coneixement. 

Ens vam posar en contacte amb Manel Muntada, expert en gestió del coneixement qui 
ha escrit l’article Moment 0, ja que creiem que aquest article reflectia el moment en el 
qual ens trobàvem a la CoP després de dos reunions del grup. Es tracta d’un moment 
en el qual hi havia hagut un debat previ sobre el tema a treballar i calia acordar un 
camí a seguir. 

Muntada ens comenta que existeix un ‘gap’ entre el que es diu sobre les CoP i la 
realitat. No ens han ensenyat a col·laborar. Una CoP és un grup gran de tres corones: 
grup que treballa, grup que no treballa, grup que està allà observant el que es fa. Ens 
posa l’exemple de Jesús Martínez al Departament de Justícia que fa 10 anys que 
treballen amb CoPs. Fins hi tot s’ha arribat a crear una CoP de persones moderadores 
de CoPs al Departament de Justícia. 

Una CoP és una eina d’innovació, una CoP és un èxit quan hi ha un “entregable”. La 
innovació porta implícit aquest aprenentatge. Una CoP és una eina d’innovació i de 
coneixement, és una forma de treball col.laboratiu que tracta de treballar les 
mancances de la feina d´un col·lectiu en concret. L’èxit d’una CoP també dependrà dels 
seus membres: 
- Quan més propietaris són del tema. 
- Quan més voluntaris són millor. 
- Quan més autogestió es doni millor (diferents períodes i maneres de fer, de 
treballar, etc.). 
 
Cal afegir que avaluar i fer seguiment uniforme del mètode va bé tot i que xoca amb 
l’autogestió. Ens comenta que a l’Agència de Salut Pública de Catalunya les persones 
moderadores es cremen ja que són les persones líders i de vegades, hi ha una 
sobrecàrrega de feina que acaba pervertint el mètode. Realment es creen CoPs per 
crear cultures d’innovació. 
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Ens comenta que ell creu en les persones inquietes i que s’equivoquen, ens comenta 
que va assistir a una jornada de males pràctiques on es van presentar diferents 
projectes i explicaven: 
- Que esperaven del projecte. 
- Perquè ho van fer, què van aprendre. 
- Què millorarien. 
 
Fallar no és dolent, sempre i quan aprenguis i ho puguis compartir. El treball 
col.laboratiu es basa en què la gent aprengui de manera diferent. És important que les 
persones membres puguin visualitzar, perquè volen participar i com es comença a 
treballar. 
 
Ens parla de la metodologia CANVAS, exposada en el llibre “Business Model 
Generation” escrit per dos investigadors de la Universitat de Lausanne (Suïssa), 
Alexander Osterwalder i Yves Pigneur, i com ell l’ha adaptat per les CoP ja que creu 
que és important que es dirigeixi als membres per tal de consolidar el producte del 
coneixement.  
 
Es tracta d’una eina pràctica, ja que permet modificar idees a mida que vas avançant 
en la plantilla, senzilla, que és molt intuïtiva i és un treball divertit –discussió en petit 
grup i posada en comú a través de post-its-, permet treballar en equip, ja que tothom 
ho veu i pot participar-hi i també és una eina molt visual. 
 
 

 
 
Cal que es faci un ordre del treball i anar seguint els següents punts: 
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1. Proposta de valor 
Es tracta de posar sobre la taula quin valor aporta la CoP als que ja tenim ara, als que ja 
existeixen, es tracta de discutir sobre els propòsits i no sobre els objectius. 
2. Resultats 
Com es materialitza el coneixement aportat, el “producte”, “l’entregable” en què es 
concretarà? En un vídeo, llibre, protocol, document de bones pràctiques, etc. 
3. Quin tipus d’actuacions reclama això? 
No cal concretar gaire però va bé parlar dels tipus d’actuacions per saber per exemple 
que s’haurà d’escriure. 
4. Escenaris 
Es tracta de concretar com ens organitzarem per treballar, comunicació per WhatsApp, 
e-mail, etc. 
5. Bloquejos 
Es tracta de concretar i deixar per escrit què pot dificultar el treball col.laboratiu. Per 
exemple, no contestar correus electrònics. 
6. Compromisos 
En funció dels apartats 3, 4 i 5 anunciar els compromisos, a què ens hem de 
comprometre? Com si fos un contracte, el grup ha de crear les seves pròpies normes. 
(però no li diem normativa sinó compromís). És important traslladar-ho a un 
qüestionari i cada X temps posar els compromisos sobre la taula, per veure si s’estan 
complint. De la mateixa manera que els valors que, al principi es diuen i després si no 
s’acorden, no complim i deixa de ser com es va acordar. 
7. Seguiment 
Cada 2-3 mesos, fer un doodle, decidir com farem aquest seguiment. 
8. Rols 
Quin són els rols dels membres de la CoP? Tenir present que poden ser rotatius. 
9. Què em motiva? 
Important que cada membre de la CoP es qüestioni perquè estan a la CoP. 
Ens comenta que la metodologia Canvas serveix per muntar un sistema de reunions, 
per muntar un projecte i per muntar un equip de treball. T’estructura mentalment i et 
fa pensar en el que sabies que et va bé per treballar en equip. A poc a poc, la CoP 
deixarà de pensar en què fa sinó en perquè ho fa.  
El seguiment és molt important per poder fer una avaluació al cap del temps. El canvas 
es pot completar en dos dies aproximadament i va bé per prioritzar les accions. Ens 
recomana fer grups de 4-5 persones, treballant les mateixes parts del canvas. Si surten 
temes que es solapen és que són importants. 
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2.5. Reunions Equip de coordinació  

Abans de cada reunió amb el grup actiu de la CoP Patrimoni i Escola, els tres membres 
de l’equip de coordinació i equip impulsor, ens hem reunit per acordar l’ordre del dia i 
valorar la feina feta fins al moment. 

- Pere Viladot, expert i col·laborador d’Acció Educativa ACdPC. 

Doctor en Educació i llicenciat en Química per la UB. Ha exercit la docència i ha estat 
cap de diversos serveis de recursos educatius per escoles de l’Ajuntament de 
Barcelona. Fins a la seva jubilació, ha estat Cap d’Educació i Activitats al Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona i actualment és assessor d’Acció Educativa de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural. Autor de nombroses publicacions, ha impartit 
conferències i presentat ponències a múltiples congressos i jornades sobre educació 
formal i no formal. La seva àrea d’investigació és la de les visites escolars als museus de 
ciència. 

- Andrea Granell, col·laboradora externa d’Acció Educativa ACdPC. 

Doctora en Psicologia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Ha estat tres anys a 
Boston, investigant sobre el tema de la Psicologia de l’Art, col·laborant amb el 
Departament d’Educació del Museum of Fine Arts, Boston i treballant en projectes 
d’avaluació i d’estudis de públics com a consultora independent. Actualment és 
col·laboradora d’Acció Educativa de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i 
professora associada de la Universitat de Barcelona (Màster Educació Interdisciplinària 
de les Arts i Màster de Formació del Professorat). 

- Maria Cacheda, Acció Educativa ACdPC. 

Llicenciada en Història de l’Art amb estudis de doctorat i DEA en Arqueologia, Història 
de l’Antiguitat i Ciències i Tècniques Historiogràfiques i Postgrau en Gestió Cultural i 
Arqueologia del Paisatge. Va treballar gairebé deu anys al món de la recerca i la gestió 
cultural i arqueològica a l’Institut de Ciències del Patrimoni del CSIC i la Universitat de 
Santiago de Compostel·la, coordinant projectes nacionals i internacionals. Ara és la 
coordinadora de la unitat d’Acció Educativa de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural i investigadora del grup Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la 
Prehistòria (CEPAP) de la UAB. 
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3. DURANT REUNIONS DE LA CoP 

3.1. 1ª Reunió 26/01/2017 

Data: 26/01/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Saló Blau, Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC), Palau Moja  
(C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 

 
Durant la 1a reunió de la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola la Maria Cacheda, 
tècnica d’Acció Educativa de l’ACdPC, va donar la benvinguda a totes i tots els 
assistents. A continuació, l’Àlex Susanna, Director de l’ACdPC en aquell moment, 
també va donar la benvinguda amb un caire més institucional i va explicar que 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té per missió gestionar el patrimoni cultural 
de la Generalitat amb criteris d’integritat, sostenibilitat i eficiència. Es va explicar les 
quatre unitats de funcionament dins de l’Àrea de Públics en aquell moment: la unitat 
d’Acció Educativa (Maria Cacheda), la unitat d’Acció Cultural (Lourdes Ibarz), la unitat 
de Acció Turística (Ana Moreno) i la unitat de màrqueting (Sònia Blasco). També que 
l’Àrea de comunicació (Marta Sáez), donarà suport a la difusió de la CoP. 
 
Després, la Maria Cacheda, membre del grup impulsor de la CoP va explicar l’origen de 
la Comunitat de Pràctica en les Jornades de Patrimoni i Escola i com en la 2a Jornada 
Patrimoni i Escola es van facilitar sol·licituds per tal que les persones interessades 
s’inscrivissin. Es va agrair la motivació i l’assistència als membres presents.  
 
L’Andrea Granell, membre del grup impulsor de la CoP, va recordar als i les assistents 
què és una CoP: és un grup de persones constituït amb la finalitat de desenvolupar un 
coneixement especialitzat, compartint aprenentatges basats en la reflexió sobre 
experiències pràctiques. Es va destacar la característica de ser un grup que comparteix 
una passió els membres del qual participen de manera voluntària i estableixen la seva 
manera de funcionar i treballar, s’autogestionen per tirar endavant un objectiu 
concret. Tota CoP ha de fer un treball concret en un temps determinat. Es tracta que 
els membres se sentin propietaris de la temàtica a treballar. També es va aclarir que 
la finalitat última de tota CoP és la producció de coneixement que podria ser traduïda 
en una publicació. Abans d’arribar a aquesta publicació, tot el que es vagi treballant 
d’una reunió a una altra reunió presencial, es treballarà on-line a través de la 
plataforma e-Catalunya. Es va mostrar el portal e-Catalunya i es va comunicar als 
assistents que en breu se’ls hi facilitarà l’accés per tal que puguin participar. També es 
farà difusió del treball de la comunitat a 
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través de la pàgina web Patrimoni Cultural Educació 
http://culturaeducacio.gencat.cat/patrimoni_escola.php?idPE=9 
Finalment, es va exposar la intenció de presentar els resultats del treball de la 
Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola en la 3a Jornada Patrimoni i Escola que estava 
prevista per l’octubre 2017. 
 
El Pere Viladot, membre del grup impulsor de la CoP i expert en educació i museus, va 
recordar que aquesta comunitat ha estat constituïda de baix a dalt (el que s’anomena 
‘bottom up’) i va emfatitzar que l’administració facilita aquesta plataforma de diàleg 
que els membres s’hauran de fer seva. Especifica que en l’Acord Marc signat el 2014 
entre el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament no estava vigent el 
fet de crear una CoP sinó que aquesta s’ha creat arrel de l’interès generat a  les 
Jornades Patrimoni i Escola, que son un dels projectes compartits entre els dos 
departaments, on l’ACdPC organitza i el Departament d’Ensenyament col·labora. 
 
L’Albert Vicedo, tècnic de servei d’orientació del Departament d’Ensenyament, va 
destacar el suport del Departament d’Ensenyament en aquesta comunitat i va agrair 
l’assistència dels membres. També va donar suport en la recerca de possibles mestres 
interessats que es vulguin afegir a aquesta iniciativa de treball col·laboratiu entre 
tècnics de museus i tècnics d’ensenyament.  
 
Posteriorment, Irene Lapuente de La Mandarina de Newton va fer una dinàmica de 
grup per establir coneixença entre els assistents a la reunió. Ens vam posar dempeus i 
la primera activitat que es va fer va ser establir-nos per odre de color d’ulls. De més 
clars i més nòrdics fins a més negres i asiàtics, passant per tots els marrons i colors 
mel. Posteriorment, cada membre havia de dir el seu nom i presentar al company de 
l’esquerra definint-lo com si fos una ciutat i explicar el perquè de la tria de la ciutat en 
qüestió. Va ser una activitat molt divertida que va ajudar a trencar el gel.  
 
Després, cada participant va haver de triar cap a quin continent es veia més atret 
(cada color de post-it representava un continent): Àfrica (taronja), Amèrica (verd), Àsia 
(lila), Europa (rosa) o un altre continent imaginari (blau). Es van formar grups de treball 
per continents i a continuació, es va fer una activitat al Saló Rosa (continu al Saló Blau). 
Per equips vam seure en una catifa imaginaria de les ‘Mil i una nit’ i havíem de girar la 
catifa, sense que cap membre de l’equip trepitgés el terra, calia ajudar-se per no caure 
de la catifa que representava que queia al cel i perdia. Es tractava d’assolir l’objectiu 
que cap membre de l’equip caigués i això va afavorir la confiança, empatia i esperit 
d’equip dels membres. 
 
Es va  tornar al Saló Blau i, també per països, vam estar discutint en petits grups 
referent a la creació de la CoP Patrimoni i 

http://culturaeducacio.gencat.cat/patrimoni_escola.php?idPE=9
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Escola, les nostres expectatives, pors, dubtes i suggeriments i els vam anotar en un 
quadre d’opinions. Després tots els documents es van penjar a la pissarra per a ser 
comentats. La Irene va emfatitzar que hi havia més expectatives que dubtes i que això 
és bona senyal. Aquesta activitat ens va permetre veure com se sentia el grup enfront 
la iniciativa de la CoP. 
 
En una altra activitat vam imaginar i representar gràficament en una metàfora, què 
s’espera trobar de les sessions que compartirem. Arrel de la pregunta, quina és la 
metàfora que s’inicia ara per vosaltres? Cada grup en un full en blanc va expressar 
mitjançant el dibuix/collage, com creien que s’iniciaria la Comunitat de Pràctica 
Patrimoni i Escola. De les làmines (dibuix d’un pont, collage amb un coet ‘ens 
enlairem!’, collage patchwork, dibuix la caixa de les mil sorpreses, collage ‘una vida per 
descobrir’) van sorgir les següents idees: pont, peces, enlairar-se, equip, no 
direccionalitat. La Irene va emfatitzar que eren resultats molt positius ja que el fet que 
surti la idea del pont significa que el grup està disposat a unir diferents mons com pot 
ser els dos col·lectius de treball, professionals del  ‘patrimoni’ i ‘escola’. 
 
Finalment, en la darrera activitat on vam fer ‘la diana de prioritats’, en post-it de 
colors, vam escriure individualment objectius específics que creiem convenient assolir 
en aquesta CdP, el que creiem que és important que passi a partir d’ara en el nostre 
treball, que posteriorment havíem de col·locar en una diana. Es va tenir en compte 
que al centre vam posar els objectius prioritaris, i a mida que ens anàvem allunyant del 
centre, els menys prioritaris, i  els que es voldran fer a mig-llarg termini.  
 
Comentaris finals 
 
Vam constatar que dels assistents només hi havia dos docents en actiu, un de primària 
i altre de secundària. Es va comentar que potser a molts docents no els havia arribat la 
informació i que caldrà revisar com solucionem que arribi la informació a les escoles. 
En aquest sentit, la Irene va comentar que estaria bé incrementar el número de 
docents i també saber les necessitats dels docents i dels tècnics i tècniques dels 
serveis educatius dels museus. De la mateixa manera, ens va recomanar anar més cap 
a l’empatia dels dos col·lectius que no pas cap a la crítica.  
 
Es va comentar la por de no caure en un ‘grup de teràpia’. Es va recordar que la 
comunitat, sigui o no sigui “fum”, és responsabilitat nostra, i que si es vol que funcioni 
dependrà de tots nosaltres. També va comentar el tema de posar etiquetes noves a 
coses que fa temps que ja es fan, i que potser caldrà crear un vocabulari propi. El com 
treballem i ens comuniquem, i trobar un objectiu concret, va ser un aspecte molt 
discutit.  
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Finalment, es va comentar el marc de referència de la CoP:’incorporar el marc 
competencial del currículum escolar a les activitats educatives dels equipaments 
culturals; fet que va generar debat i que vam decidir abordar-ho en la propera reunió 
així com el fet de trobar una persona moderadora que aposti per dinamitzar el grup 
amb la nostra ajuda (ACdPC) com a grup impulsor. 
 
 
S’acorda recollir tot el material que ha sorgit d’aquesta primera reunió i seguir la 
conversa on-line a través de la plataforma e-Catalunya (es va convidar als membres a 
omplir el seu perfil i participar en el fòrum de debat). 
 
El dijous 23 de Febrer 2017 serà la propera reunió al Palau Moja. 
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3.2. 2ª Reunió 23/02/2017  

 
Data: 23/02/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Moja (C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 

 
Presentació dels membres de la comunitat: cada una de les persones ens vam 
presentar d’una manera informal, per parelles, cadascú va explicar el que coneixia 
d’una altra persona i finalment aquesta és va presentar a la resta del grup. Pel què fa a 
l’horari, es decideix deixar l’horari de la reunió de 17-20h el darrer dijous de cada mes 
vist que als docents li és més convenient aquest horari. 
 
Referent a les noves incorporacions, després de valorar les quatre sol·licituds rebudes, 
es va acordar acceptar els següents membres dins del grup actiu i presencial per la 
seva professió ja que manquen docents a la CoP: 
 
- Sebastiana Bote (Professora de Ciències Socials de Secundària i Secretaria del Centre, 
Institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet). 
- Francesca Segarra (Docent en actiu i Referent Programa Apadrinem el nostre 
Territori, CRP Baix Camp). 
- Pau Senra (Docent en actiu i Consultor cultural). 
 
I incorporar com a membres en el grup perifèric: 
- Victoria López (Professora lectora de la Universitat de Saragossa i investigadora UB). 
- Meritxell Mañosa (Mestra de suport Escola la Popa, ZER El Moianès Llevant). 
 
L’animador/a de la comunitat de pràctica és qui haurà de dirigir el grup, ajudar a que 
es respectin els torns de paraula i recollir les idees que es vagin comentant així com fer 
seguiment del que es digui tant presencialment com on-line, sempre amb el suport de 
la coordinació de l’ACdPC. Es comenten les persones que s’han ofert com animadors 
de la comunitat a través del Fòrum e-Catalunya: 
 

- Greta Boix 
- Vàngelis Villar 

 
Hi hauria la possibilitat d’altres membres que donessin suport. També es comenta que, 
tenint en compte la metodologia de treball, si el grup queda dividit, necessitarem més 
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d’una persona moderadora.  
 
La metodologia de treball, el ‘com’ treballarem va molt lligat al ‘què’ treballarem. Per 
tant, es comenta que el grup de membres de la comunitat és massa gran (21 membres 
en actiu + 3 coordinadors + 3 membres nous que s’incorporaran a la propera reunió 
del març = 27 persones) i s’acorda dividir el grup en 2 o 3 grups de treball de cara a les  
properes reunions.  
 
El Pere comenta quin és el límit de la nostra responsabilitat. No podem pretendre 
modificar la comunicació entre l’escola i els equipaments patrimonials ja que cal tocar 
de peus a terra i establir un objectiu concret. S’explica la idea dels objectius SMART  
(específics, mesurables, assolibles, realistes i concrets en el temps) per tal d’establir 
l’objectiu de la comunitat de pràctica Patrimoni i Escola.  
 
S’inicia un debat entorn el tema que treballarem en la comunitat de pràctica 
Patrimoni i Escola que dilueix la pausa en un pica-pica entre diàleg dels membres.  
 
Es debat és sobre les característiques de les activitats educatives als equipaments 
patrimonials, i es decideix que, aquestes són competencials per se. L’experiència de la 
visita a un equipament patrimonial ha de ser satisfactòria per a l’alumnat i per als 
docents. És una experiència única que dependrà molt de l’actitud amb què 
l’equipament i les escoles l’afronten. Es decideix que el treball de la CoP se centrarà en 
l’àmbit de l’educació reglada no universitària. 
 
Es veu la necessitat que l’activitat incorpori la mirada de l’infant, que l’alumnat sigui el 
centre de l’activitat i fomenti la seva autonomia. Quan parlem de competències, ho 
fem no com una cotilla que ens imposa el currículum, sinó com una oportunitat única i 
pròpia del patrimoni, de manera que anem molt més enllà de la seva simple 
formulació, per endinsar-nos en la metodologia concreta que el disseny i la realització 
de l’activitat afavoreix, tenint en compte la importància que les emocions tenen en el 
seu desenvolupament. Cal tenir en compte que en qualsevol cas, l’experiència ha de 
promoure l’aprenentatge significatiu. 
 
Es constata la dificultat de documentar les experiències educatives en el patrimoni (i a 
l’escola) i per tant, la dificultat de fer-ne una avaluació correcta. Es decideix incorporar 
l’avaluació qualitativa, com element essencial en el disseny de les activitats. Es debat 
sobre l’objecte d’actuació de la CoP, si és el de les activitats curtes d’oferta educativa o 
els projectes col·laboratius de més llarga durada. Es decideix que qualsevol acció, ha 
d’incorporar els elements qualitatius que garanteixen fer-ne una experiència vivencial 
única i per tant, no es faran distincions. 
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Es constata la dificultat d’entendre de la mateixa manera el terme “competència” i de 
com s’ha de fer l’alineació de les activitats patrimonials amb el marc curricular.  
 
Després d’un intens i productiu debat, s’acorda que: 

1) l’objectiu de la CoP serà: 
 
“Elaborar un vademècum per establir criteris qualitatius en el disseny de les activitats 
educatives en equipaments patrimonials, per garantir l'alineament amb el marc 
competencial i la relació col·laborativa patrimoni-escola, tenint en compte diferents 
paràmetres qualitatius, com ara: característiques de continguts, objectius, didàctica i 
metodologies o criteris d'avaluació”. 
 

2) Demanar l’assistència d’un/a expert/a en el marc competencial. L’Albert Vicedo 
suggereix demanar-li a la Joana Ferrer, del Departament d’Ensenyament. 

3) S’acorda també que la Maria Feliu expliqui el document d’avaluació qualitativa 
que fa servir amb el seu alumnat. 

4) Continuar el debat a través de la plataforma e-Catalunya per acabar de definir 
l’objectiu i la metodologia de treball de la CoP. 

 
Acorden enviar informació els següents membres: 
 
- Albert Vicedo, informació referent a les competències. 
- Maria Feliu, document avaluació qualitativa. 
 
La propera reunió serà dijous 30 de març 2017 de 17-20h al Palau Moja. 
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3.3. 3ª Reunió 30/03/2017 

 
Data: 30/03/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Moja (C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 

 

1. Presentació dels nous membres de la comunitat: 
- Sebastiana Bote. 
- Francesca Segarra. 
- Pau Senra. 

 
2. Explicació ‘Criteris de riquesa competencial’- Maria Feliu. 

La Maria explica com fa servir el document dels criteris de riquesa competencial amb 

els seu alumnat. Per la seva experiència arriba a la conclusió que és millor i dona 

millors resultats, fer la comprovació a posteriori de la feina. Avaluar si es compleixen 

tots els criteris després de crear l’activitat perquè l’alumnat no estigui condicionat. 

 

3. Explicació ‘La educación no reglada vuelve a clase’ - Guido Ramellini. 

Presenta un ppt amb una ponència per a un congrés que es realitzarà al juliol a 

Madrid. Vol presentar la CoP i demana ajuda para definir-la. Arribem a l’acord que 

quan tinguem el google drive penjarà el ppt i entre tots farem la definició més 

concreta de la CoP amb la intenció també de que tothom ho pugui explicar fora, si es 

demana o algú pregunta. 

 

4. Explicació Moment ‘0’ - com continuem? Model Canvas. 

 

5. Model Canvas. 

Vam començar a fer el Canvas del Manel Muntada ja que estem d’acord que som al 

Moment 0 de la CoP i hem de definir molt bé què volem fer i com ho volem fer. 

El Canvas té 9 punts i hem acabat els 2 primers. Ens vam dividir en 4 grups per treballar 

millor. 

Primer punt:  
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Què resol la CoP?, conclusions: 

• Identificar si la feina que fem té un valor afegit qualitatiu. 

• Si la feina que fem respon a uns indicadors qualitatius en els que treballarem. 

• Resol nous paràmetres innovadors i noves metodologies.  

• Que crearíem indicadors que ara no existeixen. 

• Resoldria una necessitat, una mancança. 

• Tindrem indicadors compartits de bones pràctiques dins dels paràmetres 

competencials. 

Quin valor afegit tindrà la feina de la CoP?, conclusions: 

• Hi haurà un canvi metodològic: trobar indicadors que ens funcionin 

transformant metodologies existents o creant de noves. 

• Transformar ja és innovar (des d’un punt de vista més ampli tenint en compte 

la millora o adequació de paràmetres i metodologies en ús). 

• Ho fem sistemàticament, en un espai comunitari. 

Segon punt: 

Producte, conclusions: 

• Indicadors: infografia o PDF amb els indicadors resumits i concrets per blocs. 

• Web o PDF amb els blocs i indicadors desenvolupats. 

• Vídeo per fer difusió amb caire comunicatiu i de màrqueting. 

 
Es tanca la sessió amb dos punts del Canvas acabats. El proper dia seguirem. El Pau 
Senra ens encoratja a anar pensant els indicadors que volem fer associats a 
comissions/blocs. 

La propera reunió serà dijous 27 d’abril de 2017 de 17-20h al Palau Moja. 
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3.4. 4ª Reunió 27/04/2017  

 
Data: 27/04/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Moja (C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 

 
1. Benvinguda (a partir d’ara es faran les reunions en el Saló Verd). 
 
2.  Explicació Competències (Departament Ensenyament - Joana Ferrer). 
 
Resum del discurs de la Joana: 
 
La Joana Ferrer, Responsable del Servei d’Orientació i Serveis Educatius del 
Departament d’Ensenyament ens va explicar què entenem per currículum i quins 
indicadors hauríem de tenir en compte alhora de dissenyar el producte final de la CoP 
seguint el criteri de significativitat (S), comunicació (C), acció (A) i projecció (P). 
 
Què entenem per currículum?  
 
Currículum: és un conjunt d’elements que un centre educatiu ha de planificar per 
obtenir una resposta educativa per part de l’alumnat. 
 
Els objectius d’aprenentatge són el que em proposo que vull que aprengui l’alumne. 
En un projecte educatiu s’entendria com el què vull que els meus alumnes aprenguin. 
 
Només treballarem en un currículum competencial si  FEM FER, la competència és 
acció. Farem fer a l’alumne en funció del que volem que aprengui. Ex: si vols que 
aprengui a ser respectuós, has de dissenyar un producte que això és pugui evidenciar. 
 
Una competència ha de complir: 

- Un saber. 
- Un saber fer. 
- Un saber ser. 
- Un saber estar. 

La competència és a mig i a llarg termini, a curt termini no.  
 
El currículum també és uns continguts. Els continguts claus són aquells imprescindibles 
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per poder exercitar la competència.  
 
El currículum també és una didàctica, l’art del com gestionar els continguts. Cal saber 
perquè fem una activitat d’una determinada manera. El com (Ex. Disseny thinking, 
gamificació i treball per projectes) és per arribar al què, per tant, cal saber perquè ho 
estem fent.  
 
El currículum també és avaluació, donar valor al que s’està fent seguint uns criteris. 
 
Cal seguir una lògica, què vull, per decidir quines activitats faré a l’aula i, què faré, per 
poder decidir quina metodologia aplicaré. Els centres tenen autonomia i aquesta és la 
que fa que aquest currículum pugui ser gestionat de forma flexible. 
 
Què hauríem de tenir en compte per dissenyar una activitat competencial des de les 
institucions patrimonials? 
 
La  seqüència competencial orientadora, aquella que acompanya a l’alumnat.  
 
Indicador: Selecció dels continguts curriculars en funció dels objectius 
d’aprenentatge relacionats amb el producte final. 
 
Per decidir els continguts he de saber què vull que aprengui l’alumnat (objectius 
d’aprenentatge) i què vull que faci (producte final). 
 
Cal alternar usos diferents d’expressió en les tasques que els manem fer a l’alumnat 
(Teoria de les intel·ligències múltiples). Si no hi ha acompanyament personalitzat de la 
forma d’expressió hi haurà desconnexió. Ex. Si fas fer un dibuix i no tens l’alternativa 
d’un l’iPad, malament. Tot és diversitat i cal arribar a tot l’alumnat, no només a 10 ja 
que estarem deixant fora alumnat. 
 
Des dels equipaments culturals cal dissenyar activitats que prevegin diferents formes 
d’expressió (no cal 7 com les intel·ligències múltiples però potser si 3). Que el conjunt 
d’activitats que proposem promoguin l’experimentació és clau.  
 
La comunicació és la base de l’aprenentatge i si no som respectuosos amb això, 
perdem. 
 
La realització d’activitats demana obtenir enllaços amb el món personal, social i 
professional. Allò que els hi fem fer ha de permetre establir enllaços (biografia). 
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D’aquesta manera l’alumnat veurà que l’aprenentatge és útil, significatiu (S). 
Aconseguirem que tots els alumnes es puguin expressar, per tant la competència 
necessita de base comunicativa (C). Cal que l’alumnat pugui experimentar, necessitem 
alumnes actius del seu aprenentatge, acció (A). I finalment, anem a l’escola per sortir-
ne, i que els alumnes se’n vagin amb garanties. L’aprenentatge competencial ha de 
projectar (P). 
 
L’SCAP = aprenentatge orientador2 
_______________________________________________________________________ 
Abans de continuar amb el Canvas acordem com serà el document d’explicació de la 
CoP (modificat a través de e-Catalunya) per tal que el Guido pugui presentar la CoP a 
un congrés que es realitzarà al juliol a Madrid. 
 
3. Continuació Canvas 

El Canvas té 9 punts i  vam continuat amb els punts 3, 4 i 5. Ens vam dividir en 3 grups 

per treballar millor. 

Tercer punt: Tipus d’actuacions 

Quina tipologia d’actuacions hauran de dur a terme els membres de la Comunitat 

(presencial i no presencialment) 

• Llegir bibliografia sobre la temàtica. 

• Facilitar un resum, informació sintetitzada a la resta del grup. 

• Recerca externa sobre el que fan altres (internacional). 

• Assistir a les reunions  

• Participació on-line. 

Quart punt: Escenaris 

Com ens relacionarem. Com ens comunicarem. On prendrem les decisions.  

• Prendre les decisions presencialment quan ens reunim al Palau Moja. 

• Ens relacionarem treballant en grups reduïts i cadascun treballarà diferents 

àmbits. 

• Els grups reduïts es podran desfer i refer. 

• Ens comunicarem de manera no-presencial a través del forum d’e-Catalunya, 

Google Drive i mail. 

                                                      

2 Més informació sobre el model orientador competencial: 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/model-competencial-orientador/ 
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Cinquè punt: Bloquejos 

Què pot dificultar el treball col·laboratiu, la conversa, l’assoliment dels objectius, el 

benestar i el clima de treball. 

• Falta d’objectius clars i concrets. 

• Manca de temps pel seguiment on-line. 

• Disminució de la participació activa. 

• Ens coneixem poc. 

• Incapacitat de dir obertament com ens sentim. 

• Grup molt nombrós de membres. 

 

4. Per on comencem a treballar? 

Es crea un debat entre totes les persones. 

 

5. Tancament 

Es tanca la sessió amb el punt 3, 4 i 5 del Canvas acabats. El proper dia seguirem. Es 
proposa pensar en els compromisos individuals (punt 6 del Canvas) per a la propera 
sessió i seguir el contacte amb el grup a través d’e-Catalunya. 
En quant a dates, s’acorda el següent: 
 
La reunió del mes de juny es farà el 22 de Juny del 2017 i a les 17h farem una visita 
guiada al Palau Moja. 
La reunió del mes de juliol es farà el  13 de Juliol del 2017. 
A l’Agost no hi haurà reunió. 
La reunió del mes de setembre es farà el 14 de setembre del 2017 ja que la 3a Jornada 
Patrimoni i Escola serà el 29 i 30 de setembre i prepararem la presentació sobre la CoP  
que es presentarà a la jornada. 
 
La propera reunió serà dijous 25 de maig de 2017 de 17-20h al Palau Moja. 
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3.5. 5ª Reunió 25/05/2017  

 
Data: 25/05/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Moja (C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 

 
1. Benvinguda. 
 
2. Explicació Competències: Lucía Sánchez, (professora titular de Secundària, doctora 
en Didàctica de l’Expressió Plàstica i cofundadora del col·lectiu Pedagogías Invisibles), 
va explicar una activitat que va dissenyar pels seus estudiants a partir de l’exposició 
‘Bárbaros’ que es va fer a la Sala Alcalá 31 del 16 de setembre al 6 de novembre de 
2016 a Madrid. Tota l’activitat està dissenyada en clau competencial. 
 
http://www.eldiario.es/cultura/barbaros-rogelio-lopez-cuenca_0_559594312.html 
https://www.youtube.com/watch?v=JmTn_xrIGVU 
 
3. Continuació Canvas. 
El Canvas té 9 punts i  vam continuar amb els punts 6, 7, 8 i 9. Ens vam dividir en 3 
grups per treballar millor. 
 
4. Tancament. 
Es tanca la sessió amb el punt 6, 7, 8 i 9 del Canvas acabats. Es proposa començar a 
treballar col·laborativament a través del Google Drive per tal de definir: 
 
- el producte de la CoP. 
- com presentarem la CoP Patrimoni i Escola en la 3a Jornada Patrimoni i Escola.   
 
La propera reunió serà dijous 22 de juny de 2017 de 17-20h al Palau Moja i a les 17h 
farem un visita guiada al Palau Moja. 
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3.6. 6ª Reunió 22/06/2017  

 
Data: 22/06/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Moja (C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 
 
1. Visita guiada a càrrec de Joan Rosàs (Secció de Coordinació Museística i Protecció de 
Béns Mobles) acompanyada d’un cant final de la cançó “De Montserrat al cel” a càrrec 
de Montserrat Tarradellas (mezzosoprano). 
 
2. Tenint en compte que la definició del producte és, fer un vademècum de paràmetres 
per establir indicadors en el disseny de les activitats educatives en equipaments 
patrimonials: garantint alineament amb el marc competencial, garantint la relació 
col·laborativa patrimoni-escola i garantint les intel·ligències múltiples, després del 
debat en grup, s’acorda començar a treballar a partir dels següents documents:  
- Model competencial orientador 
- Indicadors de riquesa competencial 
Es decideix mirar d’encaixar cada un dels 4 criteris del model competencial orientador 
amb els indicadors de riquesa competencial per tal de veure si trobem punts en comú.  
S’acorda els següents grups per treballar en petit grup: 
 
Grup Significativitat 
- Montserrat Morales 
- Mireia Bassols 
- Isabel de la Fuente 
- Carmina Borbonet 
- Vàngelis Villar 
 
Grup Comunicació 
- Susanna Tena 
- Maria Cacheda 
- Guido Ramellini 
- Clara López 
- Carme Gilabert 
- Maria Feliu 
- Anna Triadó 
 
Grup Acció 
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- Sebastiana Bote 
- Pau Senra 
- Andrea Granell 
- Cristina Puig 
- Greta Boix 
- Esther Fuertes 
 
Grup Projecció  
- Albert Vicedo 
- Pere Viladot 
- Anna Catà 
- Carles Garcia 
- Mar Sánchez 
- Anna Plans 
- Griselda Aixela 
 
Els grups poden quedar fora de la reunió presencial de la CoP i s’hauran d’organitzar 
per treballar. Es decideix que cada grup passarà el resultat del seu debat a un altre per 
tenir una segona validació. 
 
3.  Per la presentació de la CoP a la 3a Jornada Patrimoni i Escola s’acorda que els 
membres que treballaran en aquesta presentació seran: 
- Greta Boix 
- Guido Ramellini 
- Maria Cacheda 
4.  Tancament  
Es tanca la sessió tenint en compte que a la propera reunió posarem en comú el que 
s’hagi treballat en petit grup. S’informa que la 3a Jornada Patrimoni i Escola (29 i 30 de 
setembre 2017) és una activitat de formació del professorat reconeguda pel 
Departament d’Ensenyament. També s’informa sobre la Jornada del Consell 
d'Innovació Pedagògica "Encetant un nou quart de segle", 29 de juny, 17h al 
CosmoCaixa. 
 
La propera reunió serà dijous 13 de juliol de 2017 de 17-20h al Palau Moja. 
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3.7. 7ª Reunió 13/07/2017 

 
Data: 13/07/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Moja (C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 
 
Es fa saber que la Francesca Segarra, Docent i Apadrinem el nostre Territori, CRP Baix 
Camp es dona de baixa de la CoP. 
 
Vam treballar els quatre grups Significativitat, Comunicació, Acció, Projecció 
individualment i vam definir com treballaria cada grup, els rols de cada membre i 
l’índex de la seva part del producte de coneixement. 
 
Finalment, ens vam ajuntar en gran grup i vam posar en comú l’índex de cada part. 
Significativitat (7 punts), Comunitació (4 fases), Acció (3 punts) i Projecció (3 parts).  
 
Es decideix establir el següent cronograma de treball: 
 
- Reunió de setembre: presentar la feina feta fins al moment de cada grup amb 
l’objectiu d’establir un índex global del producte de coneixement. 
- Reunió de octubre: continuació del treball individual dels grups establerts.  
- Reunió de novembre: cada grup porta escrita la seva part acabada, explicació i 
canvi de grups per compartir la feina i fer canvis oportuns. 
 
Tancament  
Es tanca la sessió tenint en compte que a la reunió de setembre es posarà en comú el 
que cada grup hagi treballat fins al moment i que cada grup penjarà la seva acta al 
Drive. 
 
La propera reunió serà dijous 14 de setembre de 2017 de 17-20h al Palau Moja. 
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3.8. 8ª Reunió 14/09/2017 

Resum: 

 

Aquest dia treballem en grups reduïts i cada grup entrega la seva acta, adjunta a 
continuació. 

Grup Significativitat de la CoP Patrimoni i Escola 
Acta de la reunió del dia 14 de setembre de 2017. 
Lloc: Sala de la cuineta del Palau Moja. 
 
Assistents a la reunió:  
Montserrat Morales, Mireia Bassols, Isabel de la Fuente, Carmina Borbonet, Vàngelis 
Villar. 
 
Treball amb rúbrica: 
S’estableix un indicador que serà el que es valorarà segons quatre graus estadis 
possibles. Aquests es descriuen en una escala de valoració que habitualment va de 
menor a major grau tot i que a la Comunitat de Pràctica diem d’invertir aquesta 
gradació. 
 
Exemple: 
L’educador realitza alguna dinàmica inicial per saber el coneixement previ de 
l’alumnat? 
1. Pregunta inicial oberta. 
2. Pregunta inicial tancada. 
3. Pregunta que respon el mateix educador. 
4. Cap pregunta. 
 
El discurs pedagògic es recolza en el objectes patrimonials seleccionats? 
1. Sempre (un 100% de les vegades). 
2. Majoritàriament (més d’un 50% de les vegades). 
3. Algun cop (menys d’un 50% de les vegades). 
4. Mai (0% de les vegades). 
 
Quina relació pot establir l’alumnat del coneixement que adquirirà amb el seu entorn? 
1. Aplicable al seu dia a dia. 
2. Eventualment aplicable. 
3. Aplicable en el pla abstracte. 
4. Mai serà aplicable. 
 

Grup Comunicació de la CoP Patrimoni i Escola 
Acta de la reunió del dia 14 de setembre de 2017. 
Lloc: Sala de la cuineta del Palau Moja. 
Assisteixen a la reunió: 
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Guido Ramellini, Carme Gilabert, Maria Cacheda, Maria Feliu, Susanna Tena. 
Disculpa assistència: Anna Triadó, Clara López 
 
Feina feta: 
Hem revisat tots els indicadors que havíem proposat i hem començat a classificar-los 
tenint en compte els criteris (C1, C2, C3 i C4) de Comunicació del Model Competencial 
Orientador (SCAP). La idea és fer una classificació dels nostres indicadors seguint 
aquests criteris i els que ja havíem fet nosaltres, de què comunica l’activitat? La 
comunicació de la persona educadora cap a l’alumnat, d’alumne a alumne. 
 
Acord als que hem arribat: 
Com que la reunió d’octubre no es farà i s’ha passat al 9 de novembre hem acordat 
que quedaríem un dia presencialment tot el grup per fer feina i acabar la classificació i 
la revisió dels criteris. El dia de la Jornada Patrimoni i Escola ho parlarem. 
El dia 9 de novembre és la propera reunió presencial amb tots els grups. 
 
Tancament: 
Es reuneixen els quatre grups de nou al Saló Verd. Cada grup explica la feina que ha fet 
cada grup i s’arriba a l’acord de fer aquesta classificació d’indicadors seguint els criteris 
del Model Competencial Orientador que es presentarà el proper 9 de novembre. 
Fins la 3a Jornada de Patrimoni i Escola! 
 
Grup Acció de la CoP Patrimoni i Escola 
 
Data: 14 de setembre de 2017 
Horari: 17:00 a 20:00h. 
Lloc: Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Mojà (C/Portaferrissa, 1) 
 
Assistents: 
Andrea Granell, Cristina Puig, Greta Boix, Esther Fuertes, Pau Senra i Sebastiana Bote. 
 
Ordre del dia: 
1. Definir indicadors. 
2. Repartiment de rols. 
 
Resum de l’acta: 
Què és acció? Pensem que és el desenvolupament de l’activitat des de l’inici fins al 
final dins del museu.  
 
1. Acordem que els indicadors seran: 
• Es coneix la missió de l’activitat des de l’inici. 
• La seqüència de totes les parts tenen coherència a la missió final. 
• Les activitats estan encaminades a treballar diferents àmbits de coneixement. 
• L’avaluació inclou una avaluació inicial, formativa i final competencial. (tenim 
en compte tant l’avaluació del docent com de l’alumnat) 
 
2. Els rols resten de la següent manera: 
• Enllaç amb altres grups: Greta 
• Gestió del drive: Andrea 
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• Recerca i bibliografia: Esther 
 
Es posa en comú amb la resta del grup. 
 

Grup Projecció de la CoP Patrimoni i Escola 
Acta de la reunió del dia 14 de setembre de 2017. 
Lloc: Sala Mossèn Cinto del Palau Moja. 
 
Assisteixen a la reunió: 
Albert Vicedo, Anna P, Griselda Aixela, Pere Viladot, Mar Sánchez. 
Disculpa assistència: Carles Garcia, Anna C. 
 
Seguint el s’ha parlat en la reunió prèvia de tots els grups on s’acorda començar a 
redactar tot un seguit d’indicadors de cada grup competencial, el grup ha començat 
per desglossar els indicadors de l’apartat “Projecció” indicats a l’SCAP.  
 
Es comença per l’indicador de projecció a nivell de l’alumnat. Algunes de les reflexions 
que sorgeixen són:  
 

- la dificultat per saber l’impacte posterior en l’alumnat; aquest només el sabrà el 
professorat. Donat que és a posteriori de l’activitat, s’acorda per ara centrar-se 
en els indicadors de l’activitat donat que l’abans i el després no depèn 
exclusivament del museu.  

- el concepte “producte final” és complexe d’entendre. Caldria buscar alguna 
definició i tipificar-lo. S’entén que el “producte final” hauria de ser el motor de 
l’activitat, i pot ser  tangible o intangible.  

- es considera necessari que hi hagi una petita explicació d’una o dues frases que 
descrigui cada grup competencial del SCAP. (l’Albert s’ofereix a fer una 
proposta en aquest sentit) 

 
Es redacta dos indicadors a nivell de projecció de l’alumnat: 
 
• L’activitat té una dinàmica que connecta el bagatge cultural i la realitat 

quotidiana de l’alumnat? 
• L’activitat està dissenyada de manera que provoqui un impacte emocional en 

l’alumnat amb l’objectiu de compartir-ho entre el seu entorn més immediat? 
 
Per ara s’estableixen els següents càrrecs:  
- moderadora/portaveu: Mar Sánchez. 
- “corcó”: Anna Catà. 
- gestió del drive: Albert Vicedo. 
- enllaç amb altres grups: Griselda Aixelà. 
 
Donat que la propera reunió de la Cop no és fins al 9 de novembre i per anar treballant 
en els indicadors, s’acorda fer una trobada presencial del grup Projecció el proper 5 
d’octubre a les 17h al Museu d’Història de Catalunya (preguntar per la Griselda a 
recepció). El grup es compromet a llegir l’article de la Rosa Calaf i reflexionar sobre 
possibles indicadors per als nivells social i 
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institucional, prèviament a aquesta trobada del dia 5.  
 
Tancament: 
Es reuneixen els quatre grups de nou al Saló Verd. Cada grup explica els indicadors en 
els que ha treballat.  
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3.9. 9ª Reunió 09/11/2017 

 
Data: 9/11/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Moja (C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 
 
La primera hora i mitja vam estar treballant els 4 grups per separat cada un amb els 
seus indicadors. Després, entre totes i tots, vam compartir la feina feta i vam acordar 
el següent: 
 

• El proper dia 27 tots els grups penjaran els seus indicadors al google drive. 
• L’Andrea farà un únic document word amb aquests indicadors i el tornarà 

penjar al drive. 
• Cada persona es revisarà aquests indicadors (tots) abans de la següent reunió  

(30 de novembre) que la dedicarem a revisar i polir els indicadors entre 
tots. 

 
Document final, de moment hem acordat: 
 

• El document final d’indicadors estarà ordenat en base als criteris del Model 
Orientador Competencial d’on penjaran els indicadors treballats. 
• Els indicadors estaran formulats com a afirmacions i no com a preguntes. 
• La graduació anirà de grau 1: assolit excel·lent, grau 2:  assolit notable, grau 3:  
assolit satisfactori i grau 4: no assolit. De més a menys. 
• El llenguatge utilitzat serà inclusiu, fent servir paraules genèriques com ara  
alumnat o personal docent o incloent femení i masculí. 

 
La propera reunió serà dijous 30 de novembre de 2017 de 17-20h al Palau Moja. 



 

 

46 

3.10. 10ª Reunió 30/11/2017 

 
Data: 30/11/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Moja (C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 
 
Es revisa el document d’indicadors SCAP creat entre tots els grups i llegim i revisem 
cada un dels indicadors un per un centrant-nos en el contingut, posteriorment ens 
centrarem en acordar el format i el vocabulari empleat. Arribem fins els indicadors 
d’Acció. 
 
Es recorda tenir present: 
 
• Que el producte que estem creant serà prioritàriament per la persona que  
dissenya l’activitat. 
• No caure en ideals o en indicadors que no es puguin assolir. 
• Caldrà explicar què entén la CoP per Significativitat, Comunicació, Acció i     
Projecció. 
• Caldrà explicar què entén la CoP per producte final. 
• Caldrà explicar la seqüència ensenyament-aprenentatge, p. 116 ‘Som Educació’. 
https://issuu.com/museuciencies/docs/manuals_del_museu_vol_1__2012 
 
Pel proper dia s’acorda: 
 
• Revisar individualment la resta dels indicadors (Acció i Projecció) a la llum del  
que hem fet fins ara.  
 
La propera reunió serà dijous 14 de desembre de 2017 de 17-20h al Palau Moja. 
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3.11. 11a Reunió 14/12/2017 

 
Data: 14/12/2017 
Horari: 17-20h 
Lloc:  Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Palau Moja (C/Portaferrissa, núm.1) 
 
Resum: 
 
Acabem de revisar el document d’indicadors SCAP creat entre tots els grups i llegim i 
revisem cada un dels indicadors un per un centrant-nos en el contingut. 
 
S’acorda que el producte tindrà dos nivells: 
 
1- Indicadors Top ten (els imprescindibles, els que acordem/creiem que s’haurien 
de complir sí o sí) 
2- Extensió d’altres indicadors (no tant imprescindibles però a tenir en compte) 
 
I que abans de la seva publicació s’haurà de fer un pilotatge per testar el producte. Es 
recomana provar l’eina amb companys dels equipaments dels membres de la CoP. 
 
Es revisa les actuacions que cal dur a terme a partir d’ara. 
 
a. Redacció del glossari. 
b. Reordenar els indicadors treballats. 
c. Redacció del manual d’ús. 
d. Recull de bibliografia. 
e. Reflexionar sobre quina és la millor manera d’organitzar i sintetitzar el producte 
(seguint SCAP o no?). 
f. Testar el producte. 
 
Es comença a treballar el glossari (debat grup gran) i s’acorda penjar el document al 
drive (Carpeta ‘Glossari’) i anar completant-lo entre totes i tots. 
 
La Isabel de la Fuente i la Cristina Puig s’han ofert com a voluntàries per formar part de 
la comissió de redacció del document. 
 
Abans però, Anna Plans i Mar Sánchez s’han ofert com a voluntàries per reordenar els 
indicadors treballats incloent els d’acció i projecció treballats en aquesta reunió. 
S’acorda que compartiran el document al drive (Carpeta ‘Indicadors’) per tal que 
tothom pugui revisar-lo abans de la propera reunió. 
 
Es comenta que al maig 2018 hauríem de tenir el producte acabat per poder-lo 
presentar a la comunitat educativa en la 4a Jornada Patrimoni i Escola prevista per 
l’Octubre 2018. 
 
Es revisa el calendari d’assistència dels membres de la CoP i s’estableix que les 
persones que hagin faltat al 50% o més de les sessions presencials, podran formar part 
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del grup perifèric i testar el producte final, però no seran signants de la feina resultant 
de la CoP. S’adjunta document d’assistència fins al dia 14 de desembre de 2017. 
 
S’acorda el següent calendari de reunions per al 2018: 
- Gener 25/01/2018 - Glossari, reordenar i primera proposta individual. 
- Febrer 15/02/2018 - Establir la primera proposta d’indicadors entre totes i tots i 
primera proposta de graus entre totes i tots. 
- Març 8/03/2018 
- Març 22/03/2018  
- Abril 12/04/2018  
 
Pel proper dia s’acorda: 
 
• Completar el document del glossari del google drive 
• Revisar la reordenació dels indicadors i treballar cadascú la proposta individual. 
 
La propera reunió serà dijous 25 de gener de 2017 de 17-20h al Palau Moja. 
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4. ASSISTÈNCIA A JORNADES CoP 2017 
El grup impulsor per tal de seguir aprofundint en la temàtica de les CoPs, el seu 
funcionament i gestió vam participar d’algunes jornades de formació del sector. 

4.1. XI Jornada Compartim – Departament de Justícia 

Dia : 26/11/2016 
Lloc: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Departament de Justícia 
c. Ausiàs Marc, 40 | 08010 Barcelona 
 
APUNTS SOBRE LA JORNADA 
 
Mireia Ochoa = 11 anys treballant en temes de CoP presenta als ponents i el programa 
al voltant d’aquests eixos de debat: 
1. Dinàmiques top down. 
2. Dinàmiques híbrides. 
3. Dinàmiques bottom up. 
4. CoP que s’inicia i no funciona. 
 
1. Montserrat Álvarez Massó (Responsable de cooperació bibliotecària i 
dinamitzadora de la comunitat XBM de la Diputació de Barcelona). 
Presenta la Comunitat Xarxa de Biblioteca Municipal (XBM) que fa 6,5 anys que va 
començar aquest projecte amb 226 biblioteques i 1.300 professionals. 
 
El treball en xarxa és l’ADN d’aquest projecte, al 2010 es va donar un salt qualitatiu cap 
a la cooperació (els primers 6 mesos van informar-se i llegir molt). Comitè XBM 2010-
2016. 
 
58 CoP = 638 participants = 49% de tota la xarxa 
 
Accions aconseguides: 
-millora de serveis biblioteca. 
-produir continguts. 
-teixir pràctiques. 
-desenvolupar nous projectes d’innovació. 
 
30 anys de treball en xarxa. 
Dificultats = RRHH no ens acompanyen en el reconeixement   
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2. Juan Daniel Torres Tomàs (Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per la Societat 
de la Informació, Ministeri, d’Industria, Energia i Turisme). 
 
Comunidad de Aprendizaje MINETAD 
Intranet – Ministerio de Energia, Turismo y Agencia Digital 
 
Tenim una Comunitat d’Aprenentatge que agrupa a totes les CoP. 
2011 =  des de RRHH es van fer sessions formatives amb un objectiu = dotar-los de 
competències adequades i donar-los cohesió. Arguments = Donar visibilitat. 
2013-2014 = centre de desenvolupament. 
Crisi = al principi les comunitats es sentien massa lliures, demostraven lideratge extern 
(2914). 
Evolució positiva de totes les comunitats, important paper dinamitzador (2015). 
2016 = continuen les comunitats. 
 
3. Daniel Giménez Roig (Responsable de gestió del coneixement a l’Agència de Salut 
Pública). 
 
A les administracions sempre hi ha gent creativa. 
Hem après del que s’ha fet a Justícia. 
ASPCAT = Agència de Salut Pública 
CoP = van començar al 2008, 50 comunitats.  
 
La base de les comunitats de pràctica són les persones. Persones amb ganes de 
compartir uns problemes recurrents (que té la organització) i les persones (que troben 
mancances a la feina) i ganes de crear una solució.  
 
Son una CoP bottom up i això vol dir que vam decidir començar-la nosaltres. 2 CoP de 
les que vam crear van caure perquè donen molta feina i a vegades no compensa. 
 
Del treball fet s’ha creat un document. 
 
Una de les nostres propostes de treball és el ‘mercadillo’ del coneixement per donar a 
conèixer el que estem fent, perquè creiem que els beneficia als membres, a la 
organització i al conjunt de la societat. També seguim la metodologia dels moderadors. 
El que realment es necessita perquè surti bé, és la confiança que es genera entre els 
membres. 
 
Es necessita una alineació planetària (que es dona cada 10-12 anys). 
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a) Mercuri = professionals = gent inquieta 
b) Venus = tenir problemes recurrents (mancances importants) 
c) Saturn = metodologia de CoP 
d) Mars = moderadors i un equip de gestió del coneixement (‘els marcianos’ 
perquè us apunteu a això si és més feina). 
e) Júpiter =  recolzament de la direcció explícit (si no es reconeix des de la direcció 
és molt difícil). 
 
4. Carles Folch Castell (tècnic de la Direcció General de Desenvolupament Rural del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació). 
 
Exemple d’una comunitat que no ha tirat endavant. La CoP no ha continuat per manca 
de qualitat del personal, del suport de la direcció i voluntat ferma.  
 
Instituto Canario de Administración Pública (CAP).  
Instituto Canario de investigación. 
 
Taller 1 – La producció de coneixement. 
 
Susana Gràcia (e-moderadora de la CoP d’educadors socials de centres penitenciaris). 
No tenen lloc on trobar-se per compartir experiències i la comunitat va ser una gran 
ajuda. 
 
Ens ha permès: 
- recollir experiències. 
- tenir assessorament extern. 
- funciona des de baix a dalt. 
- resultats pràctics i palpables. 
 
Aquest any han fet la 8a jornada, es demana als membres quins temes volen treballar, 
quins són els seus interessos. (70/80 han treballat a la CoP). 
 
Ens ha servit per aprendre TIC/TAC, aprenentatge compartit. 
 
La gent que ha participat s’ha implicat molt (fora hores de feina) = només fèiem 4 
reunions a l’any. 
 
Van fer una 1a jornada on van assistir 140 persones. 
 
Pablo Ortega (responsable de les oficines de turisme) 
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Som molt joves, només tenim 2 anys. Agafem el model de Justícia, tots els 
professionals de Compartim ens han donat molta bibliografia. 
 
Hem comptat amb el suport de la nostra direcció des del principi. 
 
Xarxa d’oficines de turisme de Catalunya, cada oficina és diferent i per tant té 
problemes i mancances diferents. 
 
1er vam fer un workshop sobre gestió del coneixement 
2on productes de creació del coneixement  
 
Som 12 persones i el procés de creació d’una CoP és molt voluble. 
 
1er any = serveix per trencar el gel i fer molta pedagogia. 
 
2on any = es van crear 6 CoP que començaran ara  
 
En el nostre cas, turisme, estar tot un any vinculat a una CoP potser és massa difícil 
quan es tracta d’un treball tan estacional. També s’ha creat un programa d’intercanvi 
entre oficines on una persona que treballa en l’oficina de Pl. Catalunya, s’intercanviava 
el seu lloc amb una altra de l’oficina de turisme de la Vall de Boí. No volem ser rígids i 
esperem que aquest 3er any sigui de consolidació. 
 
Important, comunitat com a punt de trobada i reflexió. 
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4.2. Jornada Nexus – Universitat Politècnica de Catalunya  

 
Dia: 3/02/2017 de 9-14h 
Lloc: Sala d’actes de Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 
Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
 
APUNTS SOBRE LA JORNADA 
 

La jornada està dirigida a persones que treballen a l’administració pública, o hi estan 
vinculades o interessades, i es pregunten quina és la realitat, utilitat i potencialitat del 
treball col·laboratiu per innovar en els serveis públics. 

Objectiu de la jornada: compartir casos, metodologies i experiències sobre la innovació 
en el sector públic des de la col·laboració, i co-construir noves visions de futur per 
ajudar el canvi a l’administració pública des de la connexió de persones inquietes i 
compromeses. 

Benvinguda a càrrec d’Olga Lanau, Gerent de la UPC 

Inspiració: Els reptes de la gestió pública, avui. 
“Entre la mort i la supervivència institucional”  
Carles Ramió Matas, Vicerector de Planificació i Avaluació Institucional. Catedràtic de 
ciència política i de l’administració a la Universitat Pompeu Fabra. Enamorat de la 
gestió pública i de la defensa del bé comú per les vies constitucionals vol promoure la 
regeneració institucional i la millora organitzativa de las administracions públiques. 
 
“El conservatori: una comunitat reconeguda i que reconeix a la ciutat”  
David Martí, Gerent del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Fa una 
xerrada amb exemples concrets de millores de gestió en el seu equipament i creu que, 
si volem, podem variar i canviar el que “ha estat sempre així”.  
 
Recomana els següents llibres: 
“Comunicación No Violenta” de Marshall Rosenberg. 
“Reinventar las organizaciones” de Frederic Laloux. 
 
Tres experiències “obrellaunes” 
 
“Programa Compartim, Departament de Justícia” 
Jesús Martínez, Responsable de Nous Projectes en Centre d’Estudis Jurídics i Formació. 
En el seu bloc “Trabajo Colaborativo” publica i comenta aspectes relacionats amb la 
gestió del coneixement.  
 
“CoPs de l’Agència de Salut Pública de Catalunya” 
Daniel Giménez Roig, Responsable de Gestió del Coneixement a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. A l’ASPC han 
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desenvolupat, i estan aplicant amb èxit, un pla de gestió del coneixement  basat en el 
treball col·laboratiu en comunitats de pràctica i aprenentatge professional (CoP) que 
treballen i aprenen en xarxa. 
 
“Programa Nexus 24 de comunitats col·laboratives de la UPC” 
Maria Hortènsia Álvarez, Equip de coordinació de Nexus 24. Responsable de la 
Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú de la 
UPC. Contribueix a crear una nova realitat en l’entorn laboral de la universitat on les 
persones se sentin satisfetes per formar-hi part. Les persones s’han de poder sentir 
autorealitzades, també a la feina. 
 
Diàleg obert. Connexions i seduccions a l’administració. 
 
Soledad Saavedra, Antropologia social, Universidad de Santiago de Chile. 
Domenico di Siena, Instigador, Urbano Humano i Civicwise. 
Marga Baró, Coach i facilitadora, Cataliza. 
 

Diàleg obert. Noves habilitats per la gestió col·laborativa. 
Atzio Orexa, Coordinador general, Urtxintxa/NerGroup. 
Dolors Llorens, Cap d’Àrea d’Innovació i d’Anàlisi d’Ocupació Pública, Innogent, 
Generalitat de Catalunya. 
Osvaldo Garcia, Professor i enginyer, Universidad de Santiago de Chile. 
Ana Manzanedo, Comunitat i govern en Ouishare Spain. 
 

Aquest format de diàleg és innovador i ha funcionat molt bé, es tracta d’una manera 
nova de fer partícips als assistents que per als congressos d’educació és molt 
innovador i vam decidir prendre nota per tal de poder dur a terme aquest format en la 
3a Jornada Patrimoni i Escola, 29 i 30 de setembre de 2017. 

A continuació expliquem la dinàmica de grup: 

A l’escenari hi ha 3 sofàs d’un color (vermell), ocupats per les persones que han 
participat a les ponències o d’altres triades per aquest diàleg. També hi ha 4 sofàs d’un 
altre color (negre) per ser ocupades pel públic. 

Els moderadors ens expliquen que ens hem d’ajuntar (públic), per números amb paper 
i boli. Cada membre del grup escriu una pregunta que voldria fer als 3 ponents i 
després, entre tots, decideixen quina de les preguntes es farà de totes les proposades i 
qui serà la persona que sortirà a fer-la. (5 minuts). 

Les persones triades van sortint, seuen al sofà, fan la pregunta i quan ja li han respost 
(5 minuts) els ponents, s’aixeca, marxa, i una altra persona seu al sofà de manera que 
els sofàs dels “convidats” mai estan buits. 
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La clau d’esta dinàmica recau en que els moderadors (dos) han de ser ràpids, donar el 
temps necessari i tallar, si la gent s’enrotlla massa per que pugui participar quanta més 
gent millor. Els moderadors també llancen alguna de les preguntes que es fan pel 
twitter. 

Seduir per a que la teva pregunta sigui la triada: 

Cada persona escriu una pregunta, (el dinamitzador espera uns segons) després la 
comparteix amb 2 persones més: les persona de darrera (no la del costat perquè segur 
es coneixen). Entre les 3 persones trien la pregunta que més els representi. Ara aquell 
trio busca una altre trio i comparteixen les preguntes. Entre les 6 persones es tria la 
pregunta que els representi i es tria un representant del grup. 

Els representats dels grups s’apropen a l’escenari i la resta seu. Pugen a l’escenari els 
primers, un per un fan la pregunta dirigida a una persona o a les dues, que en 4 minuts 
respondrà i quan ja la han respons, el representant s’aixeca, marxa i puja un altre 
representant. Els tamborets mai estan buits i les preguntes son successives. 

Diàleg obert, noves habilitats per la gestió col·laborativa: 

La mateixa dinàmica que abans amb la diferència que tots els membres del grup 
decideixen la pregunta, es posen d’acord. 

 

 

Els quatre del mig son els que responen les preguntes (a la pantalla els noms i qui eren) 
i els dos de cada costat els membres del públic. 

Arribar a un consens: 
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En grups de 8 persones elaborar una pregunta en conjunt arribant a un consens (el 
dinamitzador espera uns minuts). El dinamitzador els diu que triïn al representant (uns 
segons) i que se situïn a prop de l’escenari). 

Taller de co-creació:  

Al vestíbul de l’auditori han col·locat 5 panells amb cinc portades de diaris en blanc 
amb espais per diferents notícies. Els diaris tenen a veure amb les organitzacions 
implicades en aquestes jornades (a la capçalera) 

També hi ha 3 taules amb revistes, tisores i retoladors per fer servir aquest material 
per construir les notícies. 

Dinàmica, primera part: els grups de persones (per número i color aquesta vegada) 
treballen junts quines notícies portaran els diaris l’any 2025. Fixeu-vos que a les fotos, 
en un diari hi ha 5 colors amb el mateix número i diferent color (per gestionar molta 
gent fan servir aquests dos factors: número i color). Els grups eren entre 5-8 persones i 
entre totes decidíem quina notícia triàvem i després la escrivíem al diari fent servir el 
material (10 minuts). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Dinàmica, segona part: Un cop finalitzada la primera dinàmica, fèiem una foto de la 
nostra notícia i la penjàvem al twitter amb el # de la jornada. Les que més “m’agrada” 
tinguessin seria la guanyadora. 

Exemple: aquesta foto es una de les que s’ha pujat al twitter i és la guanyadora. Als 5 
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membres del grup se’ls va obsequiar amb un llibre molt interessant:  

“Trabajo en red y sistemes de articulación colaborativos” de Cristian Figueroa. 

#SiCollaboremInnovem 

L’avaluació de la jornada es va fer de la següent manera. Al acabar la jornada se’ns va 
preguntar: com us sentiu ara? I cada un de nosaltres s’havia de posicionar, ens vam 
aixecar i ens vam posar al llarg d’un eix imaginari de l’1 al 10 que havien configurat els 
moderadors on pel 0 hi havia una cara trista i pel 10 una cara alegre. La majoria de 
nosaltres va optar per la cara alegre i finalment, tothom a la vegada va expressar com 
n’estava de content i ens van fer una foto que van posar al twitter. 
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4.3. VI Jornada de les Comunitats de Pràctica (CoP) Existim, per 
tant...innovem! – Universitat Autònoma de Barcelona   

 
Dia: 3/05/2017 
Informació sobre properes jornades: 
31 de Maig - Jornada “mercadillo del coneixement”.  
29 de Juny - Jornada per tota la gent q treballa en CoPs. 
També es fan jornades per moderadors. 
 
APUNTS SOBRE LA JORNADA 
 
Daniel Giménez ens comenta que aquestes Jornades serveixen per donar veu als 
membres de les CoPs de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i donar visibilitat als 
productes finals de les CoP de la temporada 2016-2017: 
 
1- Guia per a la correcta gestió dels aliments en centres educatius i altres menjadors 
socials per a persones amb al·lèrgies, intoleràncies alimentàries i/o malaltia celíaca. 
"Potser sol es va més ràpid, però junts s'arriba més lluny".çProtocol, document de 
referència a l'estat Espanyol, està en Català i Castellà. 
 
2- Implantació de competències emocionals en el Departament de Salut. 
"Les persones som éssers emocionals. Estem d'enhorabona. Saber gestionar les 
emocions, es pot aprendre." 
Un grup de quatre persones van veure aquesta necessitat en el seu entorn laboral, van 
crear una CoP i s’ha creat un manual de bones pràctiques. 
 
3- Model de PNT de benestar animal per a petits escorxadors d'ungulats i solípeds 
domèstics. 
"Els 5 dits separats són 5 unitats independents. Tanca’ls i el puny multiplica la força. 
Aquesta és l'organització." James Cash Penny. 
 
4- Control oficial dels productes vitivinícoles. Aplicació del SICA en establiments del 
sector del vi.  
“Diga’m i ho oblido, ensenya’m i ho recordo, involucra’m i ho aprenc.” Benjamin 
Franklin. 
 
5- Requisits higienicosanitaris en l’elaboració de formatges a partir de llet crua. 
“Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Tinc un desig només: que tot 
valgui la pena”. El tren del temps, Txarango. 
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6- Responsabilitat social corporativa a l’ASPCAT.  
“Si vols que les coses canviïn, RSC”. 
Es va fer un concurs d’idees per millorar la feina. 
 
7- Treballant amb un prisma diferent. CoP Salut Emocional. 
www.facebook.com/prismaemocional.emocional 
 
8- Descripció de les principals famílies de biocides més utilitzades en el tractament de 
la legionel·la. 
“Una nova experiència, difícil, confosa però molt gratificant cada vegada que ens 
retrobem tots els membres.” 
 
9- Factors de risc cardiogènics; cardiotòxics; cardioprotectors. 
“Quan la soledat et colga i t’escalfa les vores de la ferida, compartir és un gran 
bàlsam!” 
Aprendre és cardioprotector. Quan et sents acompanyat bategues molt millor! (Hear & 
Health - Grup de pacients experts - cor). 
 
10- Avenços tecnològics aplicats a la inspecció.  
“Un temps dedicat a treballar positivament, tots en la mateixa direcció, amb 
generositat; una oportunitat de descobrir persones sensacionals.” 
 
11- Manual de suport al dictamen de carns fresques de l’espècia aviària. 
“Els llibres curen a la més perillosa de les malalties humanes: la ignorància.” Rodko 
Ticharsky. 
 
12- Control dels additius a la indústria alimentària. 
“Confiem massa en els sistemes  i molt poc en les persones” Benjamin Disraeli, 1804-
1881. 
2 membres de la CoP saben cantar òpera i en el vídeo surten cantant en comptes de 
fer una explicació parlada. 
 
13- Instal·lacions de baix risc de proliferació i dispersió de legionel·la: anàlisis de 
circuits i eines de control. 
“Si camines sol, aniràs més ràpid, si camines acompanyat, arribaràs més lluny”. 
 
14- Manual d’ acollida al substitut de veterinari d’escorxador. 
“Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes” Stephen 
Covey. 
 

http://www.facebook.com/prismaemocional.emocional
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15- Em cuido i gaudeixo. Camí cap a un envelliment actiu i saludable. Hidratació. 
“A COP de trobar-nos ens hem conegut, a COP de conèixer-nos ens hem apreciat, i... 
aquest sentiment li ha posat ànima a la nostra feina. Som un grup a prova de COPs.” 
Signat grup: MHS (Modest, Honest i Sincer).  
Es pretén fer un tríptic, un document adaptable a cada territori i per això estan parlant 
amb diferents ajuntaments.  
En el vídeo utilitzen imatges de metàfores per tal de representar el treball de la 
comunitat, com per exemple, xarxes de pescadors i llaços. 
 
16- Complements alimentosos. Control oficial.  
Professionals que han treballat durant molts anys, es coneixen, en saben molt i ho 
volen compartir amb tothom.  
 
17- Recomanacions sanitàries per al projecte Nevera Solidària. 
“Digues i ho oblido, ensenya’m i ho recordo, involucra’m i ho aprenc”.  
Comenten que aquesta iniciativa es tracta d’una comunitat solidària i científica, la 
nevera pot ser el germen que produeixi altres projectes amb la CoP o fins i tot creació 
d’altres CoPs. 
S’explica el cas d’una CoP que no ha arribat a fer cap producte final. 
 
Tots els productes finals d’aquestes CoPs es van presentar en format de narrativa 
digital. Els productes finals de les CoPs eres senzills i pràctics per a la resta de 
professionals de l’àmbit. Vídeo: important que sigui curt, màxim de 3 minuts i que el 
facin els propis membres de les CoPs, també molt important incloure dosis d’humor! 
 
Fer difusió, penjar el vídeo (producte final) a la web. 
 
Exemple, al final del vídeo posar: 
 
Guió: Noms de les persones que han elaborat el guió.   
Locució i edició: Noms de les persones que han fet la locució i l’edició.  
Fotografia: Noms de les persones que s’han ocupat de la fotografia. 
Música: Noms de les persones que s’han ocupat de la música. 
És una producció de la CoP “Nom de la CoP” i afegir els noms de tots els membres. 
Amb l’assessorament de: Noms de les persones externes que ens han assessorat. 
Al final de tots els vídeos posar la “c” de creatives commons.  
 
Per a més informació: 
 
http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_pr
actica/Especial-COP3maig/index.html 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/Especial-COP3maig/index.html
http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/Especial-COP3maig/index.html
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5. DESPRÉS D’UN ANY DE LA CoP 

5.1. Difusió CoP  

S’ha donat a conèixer què és la CoP Patrimoni i Escola a través de les següents xarxes 
socials: 
-Pàgina web Patrimoni cultural Educació  
http://culturaeducacio.gencat.cat/patrimoni_escola.php?idPE=9 
 

-Twitter Patrimoni cultural Educació (#CoPPatrimoniEscola) 
-Facebook Patrimoni cultural Educació 
https://www.facebook.com/CulturaEducacioCat/ 

 

5.2. Presentació CoP a Jornades 

La CoP Patrimoni i Escola s’ha donat a conèixer en quatre jornades diferents al llarg 
d’aquest any: 

1. Jornada:  Congreso Ibero-Americano de Educación Matemática (CIBEM), 
Madrid, 10-14 de juliol de 2017. 
Membre de la CoP que ho va presentar: Guido Ramellini 
Format: Presentació roll-up i Comunicació ‘La educación no reglada vuelve a 
clase’ 

 

 

 
2. Jornada: 3a  Jornada Patrimoni i Escola, Terrassa, 29-30 de setembre de 2017. 

Membres de la CoP que ho va presentar: Guido Ramellini i Greta Boix. 
Format: Presentació comunicació. 

http://culturaeducacio.gencat.cat/patrimoni_escola.php?idPE
https://www.facebook.com/CulturaEducacioCat/
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3. Jornada: II Jornadas Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial, Donostia 

- San Sebastián, 25-27 d’octubre de 2017, Universidad del País Vasco. 
Membres de la CoP que ho va presentar: Maria Cacheda i Andrea Granell. 
Format: Presentació pòster. 
 

 

 
4. Jornada Apropa’t: II Jornades de didàctica del patrimoni a les comarques de 

Tarragona i Terres de l’Ebre  
Amposta i Tarragona,11 i 18 e novembre de 2017, Universidad del País Vasco. 
Membre de la CoPPiE que ho va presentar: Maria Cacheda 
Format: Presentació comunicació: Idees per millorar l’educació als museus. 
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5. Curs Educació i Mediació als Museus, Universitat de Barcelona i Formación al 
Cuadrado 
Barcelona 13 de novembre, UB. 
Membre de la CoPPiE que ho va presentar: Maria Cacheda 
Format: Presentació comunicació: Idees per millorar l’educació als museus 
(projectes col·laboratius museu-escola). 
 

 
 

5.3. Articles 
 

1- Redacció de l’article per a la revista Memòria Viva de la Universidad de Castelló: 
Les Comunitats de Pràctica i la seva aportació a l’educació patrimonial. La CoP 
Patrimoni i Escola i l’e-CoP Llars i Patrimoni. 

Article redactat per totes les persones de la CoP i recopila les dades Maria Cacheda 
que signa en nom de tots els membres. 

Serà publicat durant l’any 2018. 

2. Redacció de l’article d’opinió per la revista Empordà: Museu i escola, la 
col·laboració possible. 

http://www.emporda.info/opinio/2018/01/04/museu-escola-collaboracio-
possible/378706.html 

Article redactat per la Carme Gilabert, membre de la CoP. 

http://www.emporda.info/opinio/2018/01/04/museu-escola-collaboracio-possible/378706.html
http://www.emporda.info/opinio/2018/01/04/museu-escola-collaboracio-possible/378706.html
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5.4. Línies de futur de la CoPPiE 

Es pretén continuar el treball de la CoP fins que s’assoleixi la creació del “producte de 
coneixement”, el llistat d’indicadors per al disseny d’activitats educatives 
d’equipaments culturals adaptats des del Model Competencial Orientador (SCAP) 
impulsat pel Departament d’Ensenyament. La idea és poder presentar aquests 
indicadors a la 4a Jornada Patrimoni i Escola prevista per l’octubre de 2018 o qualsevol 
altra jornada del sector. 

D’altra banda, la CoP Patrimoni i Escola, ha estat reconeguda pel Departament 
d’Ensenyament com activitat de formació. Com a línies de futur es pretén que també 
pugui ser reconeguda com activitat innovadora, nou tipus de reconeixement per part 
del Departament d’Ensenyament. 
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6. CONCLUSIONS  
 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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