
PROGRAMES EDUCATIUS
MEMÒRIA CURS 2011-2012 

ESCOLES
INFANTIL I PRIMÀRIA (3-12 anys)

Oferim dues activitats diferenciades:
1. Visites guiades a les exposicions temporals i molt especialment a la 
Col·lecció:

Total d’alumnes que han seguit visites comentades: 1.454
Total d’escoles: 35

2. Projecte Expressart. Museu portàtil

Aquest curs ha representat una continuació del projecte, fent-se extensiu un curs més a 
educació especial, alumnes de secundària, ja que en el seu moment ho varem adaptar 
per al primer cicle de secundària i usuaris dels centres de dia.

Aquesta realitat ens ha portat a:

- Organitzar les IV Jornades Expressart (octubre 2012) on convidarem a explicar 
la seva experiència al propi professorat que l’ha portada a terme

- Constatar que és un projecte que ha estat emprat per escoles d’educació especial
- La voluntat d’explicar-nos més enllà de l’àmbit català, ens va portar a fer una 

versió en castellà al 2010 i fruit d’haver-ho fet, ens han contactat de Logroño per 
tal de deixar-los la Caixa en préstec, perquè en facin ús de cara al curs 2012-13, 
amb la intenció que el Centre de Recursos de La Rioja, pugui oferir aquest 
recurs, a totes les escoles de la zona.

El total de nens que han utilitzat Expressart durant aquest curs és de 13.859 (7.595* 
+ 6.264)
Total d’escoles que han fet ús del projecte Expressart: 161

2.A Escoles que han sol·licitat Expressart al seu CRP i que després han 
vingut al MACBA a fer la segona part del projecte:

- Nº d’escoles: 85
- Nº de nens: 7.595*

* La xifra contempla la suma de les dues activitats que conformen el projecte (treball a 
l’escola i visita al Museu).

2.B 76 han estat les escoles que han sol·licitat Expressart al seu CRP, però que després 
no han  vingut al MACBA a fer la segona part del projecte (El càlcul s’ha fet en base a la 
informació introduïda a l’aplicatiu creat per Ensenyament pel control d’aquest 
material). El número d’alumnes que han participat és de 6.414



Aquest curs 2011-12 els lliuraments extraordinaris i que s’han fet des del 
MACBA han estat els que segueixen:

- 3 demandes per part de tres Centres de Recursos Pedagògics. El CRP Sants-
Montjuïc que se li va fer malbé la Caixa Expressart i per tant ja queda amb 
aquesta i els Centres de Recursos del Baix Llobregat V i de Sant Andreu, 
respectivament, que ens varen sol·licitar una segona Caixa per poder atendre les 
demandes que tenien. Ens han demanat els dos, de poder de quedar amb 
aquestes segones Caixes, a bé fer front a les demandes del pròxim curs.

- 2 demandes per part de 2 SRC (Servei de Rehabilitació Comunitària-Centre 
Higiene Mental) de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts

- L’Escola ASPACE, d’educació especial de Barcelona
- L’Escola Bressol Municipal (EBM), La Rosa dels Vents de Cornellà de Llobregat
- La Fundació Universitària del Bages (institució privada amb vocació de servei 

públic que té com a objectiu principal garantir una oferta d’estudis superiors a 
les comarques centrals de Catalunya que contribueixi al reequilibri territorial. 
Ubicada a Manresa (Bages), la FUB imparteix estudis d’Infermeria, Fisioteràpia, 
Logopèdia, Podologia, Gestió d’Empreses i Educació Infantil. Es tracta 
d’ensenyaments homologats i adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB).

Degut que hem tingut constància que l’enquesta de valoració “Expressart. Museu 
portàtil”, habitualment no ens és retornada emplenada per part de cada Centre de 
Recursos Pedagògics, el que hem fet aquest curs, tal i com ja varem fer l’anterior, ha 
estat lliurar en mà l’enquesta a aquelles escoles que han vingut a fer les visites 
comentades al MACBA, per tant les que han tancat cicle a més de les que 
voluntàriament ens han arribat per part de cada CRP. Cal indicar que s’ha lliurat una 
enquesta a cada professor/a, això significa que d’una mateixa escola, en tinguem vàries 
a raó dels diferents  cicles que ha portat.
El total d’enquestes que hem rebut, més les que hem lliurat, dóna un total de: 180

La gran majoria de les Escoles, valoren molt positivament el projecte i d’altres fan 
l’aportació que aquest recurs hauria de connectar més amb la realitat que tenim a les 
sales. Això ens ha portat a desenvolupar de cara al curs 12-13, una sèrie de recorreguts 
(eina instaurada a la nova web) que permetrà fer-ho.





SECUNDÀRIA I BATXILLERAT (12-18 ANYS)

Oferim 2 activitats continuïtat dels cursos anteriors. Una d’elles i conscients de la 
temporalitat de la Col·lecció, és Vídeo MACBA, que es crea posteriorment al projecte 
Lectures d’una Col·lecció, aquest últim en funcionament ja fa 4 anys.

Cal dir que l’exposició “Volum!”, (la primera exposició en què es mostren 
conjuntament obres de la Col·lecció de la Fundació "la Caixa" i la Col·lecció MACBA, 
fruit de l'acord de col·laboració entre la Fundació "la Caixa" i la Fundació MACBA), ens 
ha permès experimentar un nou tipus de visites, de caire més participatiu, 
elaborant un projecte específic, que reformularem de cara al curs 2012-13 
amb la idea d’oferir visites perfotmatives per a joves. 

D’altra banda, atès que la Col·lecció MACBA, canvia cada cert temps, oferint diferents 
presentacions al llarg del curs escolar, hem ofert visites entorn tota la programació 
expositiva del Museu.

-  Projecte Lectures d’una Col·lecció
-  Vídeo MACBA

- Col·lecció MACBA (XXIV). Modern i present. Canvi de segle a la Col·lecció MACBA. 
12/02/2011- 04/09/2011
- Col·lecció MACBA. Šejla Kamerić and Anri Sala. 1395 Days without Red 19/10/2011 - 
09/01/2012   MACBA   
- Col·lecció MACBA. Muntadas. Between the Frames: The Forum (Barcelona), 1983-
1993 (2011) 28/09/2011 -  30/04/2012    
- Col·lecció MACBA  22/09/2011 - 06/11/2011 
- Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional 14/05/2011 - 
02/10/2011
- En el laberint. Àngels Ribé, 1969-1984 15/07/2011 - 23/10/2011  
- #04 Natascha Sadr Haghighian. De paso 07/07/2011 - 12/12/2011 Capella MACBA



- Volum! Obres de les col·leccions de la Fundació "la Caixa" i del MACBA  09/11/2011 - 
23/04/2012   MACBA   
- Gordon Matta-Clark. Portfoli Office Baroque Col·lecció MACBA07 juny 2012 21 oct. 
2012 
- Roberto Rossellini. Filmant Beaubourg Col·lecció MACBA 07 juny 2012 21 oct. 2012 
- Le Corbusier i Jean Genet al Raval Col·lecció MACBA 07 juny 2012 21 oct. 2012 
- Centre Internacional de Fotografia Barcelona (1978-1983) 27 gen. 2012 26 ago. 2012 
- La utopia és possible. ICSID. Eivissa, 1971 21 juny 2012 20 gen. 2013 
- Rita McBride. Oferta pública / Públic Tender 19 maig 2012 24 set. 2012 
- Luis Claramunt. El viatge vertical 13 jul. 2012 21 oct. 2012

Total d’alumnes de secundària i batxillerat que han participat en visites: 1.655
Total d’escoles: 53



4. Projecte Lectures d’una Col·lecció

El projecte Lectures d’una Col·lecció té una vida de 5 anys i va ser concebut amb la idea 
de poder treballar diverses mirades a raó de les diferents presentacions de la Col·lecció 
MACBA, degut la temporalitat de la mateixa. Tot i el canvi de Direcció, a l’abril de 
2008, hem continuat funcionant amb aquest material fins a l’actualitat. La realitat és 
que respecte a anys anteriors, ha davallat la demanda d’aquest recurs, però és 
complement de les nostres propostes educatives i el fet que continuï sol·licitant-se, ha 
fet que un any més, l’hàgim mantingut.

Total d’alumnes que han participat del projecte Lectures d’una Col·lecció: 767*
Total d’escoles: 15
* La xifra contempla la suma de les dues activitats que conformen el projecte (l’ús del 
material a l’escola i visita al Museu)

5. Vídeo MACBA. Una anàlisi de la imatge audiovisual

Aquest projecte va ser concebut l’any 2010 i posa l’èmfasi en una sèrie de treballs 
videogràfics de la Col·lecció MACBA que ens permeten analitzar de quina manera la 
imatge en moviment -cinema, televisió, videojocs, internet...- influeix en la recepció i 
construcció de la nostra realitat. 

L’objectiu del projecte és examinar aquests treballs artístics com a eines d’interpretació 
i de lectura crítica del nostre entorn, familiaritzar els alumnes amb formes de narració 
diferents de les del llenguatge audiovisual convencional i posicionar-los com a 
espectadors actius que puguin rebre i interpretar, d’una manera crítica, la 
sobreabundància d’imatges que ens envolten. 

Després de dos anys en funcionament, hem pogut apreciar que restaria una part, de 
caràcter més pràctic en el transcurs de l’activitat, motiu que ens ha portat a 



desenvolupar-la per aquest curs pròxim 12-13 i a partir d’aquí i sota la demanda que hi 
hagi, veure quin impacte tindrà.

Total d’alumnes que han participat de Vídeo MACBA: 246
Total d’escoles: 10

PÚBLIC ADULT

En aquest apartat, podem diferenciar vàries activitats :

6. Visites organitzades
7. Visites guiades de públic (incloses al preu de l’entrada)
8. Visites de caràcter Institucional, Comunicacional i/o col·laboratiu
9. Visites sense concertar

6. Visites organitzades

Requereixen petició i per tant tractades amb el mateix caràcter que el gruix de centres 
educatius, és a dir, amb concertació prèvia. En aquest encabim, centres d’art, centres 
universitaris, centres de salut mental, associacions, agències, col·lectius de diferents 
sectors amb o sense coneixement del món de l’Art, tant a nivell local (Catalunya i resta 
d’Espanya), com a nivell europeu i resta del món.

Total de públic: 991 visitants
Total de centres: 41



7. Visites guiades de públic

Són les visites comentades incloses al preu de l’entrada. Les oferim en programació 
contínua, tant els laborables com els caps de setmana i festius en català, castellà i 
anglès, que són els idiomes en els que es comunica el Museu. Al llarg del curs escolar, i 
degut el context econòmic actual, hem hagut d’aplicar una reducció en l’equip 
d’educadors del Museu, juntament amb l’ajust que fem del mateix cada any, a bé 
d’equilibrar-ho amb la programació d’hivern i d’estiu, respectivament. També hem 
ofert visites en moments puntuals en que el Museu ha decidit oferir horaris 
extraordinaris, com és el cas de la Nit Internacional dels Museus o l’allargament 
d’horari els divendres i dissabtes, respectivament, durant els mesos de juliol, agost i 
part de setembre, amb la voluntat d’arribar a més públic local.

 Total de 2.981 visites (fins a l’1 de juliol)

9. Visites sense concertar

A part de les visites guiades incloses al preu de l’entrada, de les que oferim als diferents 
col·lectius de la FMACBA i/o empreses que col·laboren amb ella i als usuaris que 
decideixen realitzar un acte a l’espai Museu (demanda del Departament de Gestió 
d’Espais o de Comunicació, capítol 8); també oferim visites i/o presentacions al públic 
individual i/o grupal, hagi concertat prèviament o no, però que decideix visitar el 
Museu per lliure. Aquest és un servei que l’ofereix el nostre equip d’educadors, sempre i 
quan presenti disponibilitat, amb la voluntat de rebre, de donar la benvinguda, de 
contextualitzar al visitant, en el seu recorregut sense guia pel Museu.



El total de les persones que hem atès ha estat de 2.682

TALLERS FAMILIARS I INFANTILS: MACBA en família

Aquest és un programa consolidat que s’ofereix tots els caps de setmana en 
programació contínua. Es caracteritza, perquè el du a terme en Jordi Ferreiro, artista i 
educador, que col·labora habitualment amb el Departament d’Educació del MACBA, i 
ofereix una mirada i intervenció amb el públic familiar, fresca, pròxima i 
particularment personal de la seva visió de l’Art. Un any més, hem ofert el nostre 
programa familiar a la Fundació MACBA i hem continuat elaborant activitats per les 
Festes de la Mercè, Nadal, Setmana Santa i Estiu. També hem col·laborat activament en 
el Món Llibre i Santa Eulàlia. No obstant, en aquesta ocasió, i degut la conjuntura 
econòmica, SònarKids no s’ha pogut realitzat al MACBA.



FACILITATS I RECURSOS

L'equip de programes educatius del MACBA ofereix assessorament al llarg del curs 
acadèmic i una aposta per la formació del professorat, que s’ha materialitzat en tres 
cursos: “Expressart. Museu portàtil” (adreçat a professorat d’Educació infantil, 
primària, primer cicle d’ESO i altres professionals de l'educació no formal) i 
“d’iniciació a l’art contemporani: <I> d'Instal·lació” (adreçat a professorat de 
primària i secundària). 

Com a novetat, hem ofert un curs intensiu a l’estiu: “Hibridacions. Art i 
Aquitectura” que ha estat adreçat especialment a professorat de secundària i 
batxillerat, i que oferirem també de cara al curs 12-13, juntament amb l’oferta, 
triplicada, dels cursos per al professorat, en aquesta ocasió, diferenciant els adreçats a 
mestres d’infantil/primària i secundària/batxillerat, respectivament.

Tots els cursos estan reconeguts pel departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya com a activitat de formació permanent. 

Com a novetat hem acollit per període d’una setmana l’Institut Celestí Bellera de 
Granollers, que ha tingut al llarg del curs escolar un crític en residència a l’escola, que 
ha estat en Manel Clot. La cloenda d’aquest projecte es va dur a terme la setmana del 19 
al 23 de març (20 hores), desenvolupant les següents activitats:
 -  Tot el que ens envolta és música, amb Jordi Ferreiro
 -  Interseccions, amb Jordi Ferreiro
 -  Vídeo MACBA, amb l'equip d'educadors del MACBA
 -  Visita guiada a Volum!, amb l'equip d'educadors del MACBA
 -  Visita lliure a la mostra Sèries militars. Aleksandr Sokurov 
 -  Presentació i desenvolupament del seus projectes de creació a l'Aula 0
 - Visita guiada al CEDOC i sessió de treball a partir de materials de la Biblioteca 
MACBA

També hem col·laborat en la organització dels Debats d'educació, una iniciativa de la 
Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya per a impulsar el debat 
social sobre el futur de l'educació.







CONCLUSIONS I PROSPECCIONS DE FUTUR

El Departament de Programes Educatius del MACBA ha funcionat amb el mateix equip 
d’educadors fins a l’abril del 2012, ja que degut la conjuntura econòmica actual, varem 
haver de reduir l’equip, a bé d’equilibrar-ho amb l’ajust que globalment feia el propi 
Museu per tal de fer front a aquest context econòmic. Tal i com ja hem comentat, hem 
tornat a reajustar-ho a l’estiu, a raó d’anar a la par amb la programació que durant els 
mesos estivals, baixa en relació a la del curs escolar. 

Al curs 2012-13 ens plantegem, una extensió cap al territori, fruit del mecenatge de la 
Fundación Banco Santander dels cursos per al professorat, ampliant d’aquesta manera 
la nostra oferta i per tant posant èmfasi a les facilitats i recursos cap a aquest col·lectiu, 
doncs pensem que invertir en el mateix, farà que en un futur, aquest mateix sigui 
promotor i estimuli la visita al Museu.   

A l’hora mantenim els projectes més consolidats com és el cas d’Expressart. Museu 
portàtil, a la vegada que engeguem d’altres que ens porten per una banda a treballar de 
manera més específica i intensa amb els propis recursos del Museu, com és la pròpia 
arquitectura de l’edifici Meier i la resta d’equipaments que formen part d’aquest i les 
visites de caire més específic, com són les de restauració, que farem en col·laboració 
amb l’equip del Departament de Restauració del MACBA. I d’altra, la unió d’esforços i 
recursos amb el Centre de Cultura Contemporània, CCCB, entitat veïna, en la que ens hi 
reconeixem afins i amb la que hem plantejat una activitat conjunta.


