
El projecte per a educació secundària proposa l’obertura 
cap als centres escolars, per tal de plantejar algunes 
qüestions sobre l’art contemporani, lligades al contacte 
directe posterior amb diferents obres que formen part de 
la Col·lecció MACBA.

No és fàcil trencar els tòpics que sovint acompanyen 
de manera sumària l’art contemporani: no n’hi ha prou 
amb proposar-s’ho per accedir a una apreciació sense 
prejudicis. Per això plantegem abordar, com a primer pas, 
la intel·ligibilitat de les obres contemporànies a partir 
d’una visió multifacètica i interdisciplinària que posi en 
relació les obres amb altres gèneres artístics i amb el seu 
moment històric. No es tracta de limitar les lectures de 
l’obra, sinó de satisfer la necessitat d’un mínim marc de 
referència per tal de poder després transcendir-lo i avançar 
cap a una apreciació estètica i cognitiva més lliure.

No es pot qüestionar res si abans no es coneix, només es 
pot canviar de punt de vista si abans se’n té algun: aquest 
és el camí de l’apreciació crítica. No es tracta d’imposar 
dogmatismes, sinó d’oferir claus i procediments d’anàlisi 
que puguin ésser desenvolupats de manera oberta, cedint el 
protagonisme al receptor després d’haver creat interrogants 
i aproximacions significatives.

Ens interessa també treballar a partir de les realitats juvenils, 
per tal que els estudiants trobin nexes i connexions entre 
allò que forma part del seu món i allò que es troba al Museu, 
veient com les pràctiques artístiques no són exclusives d’una 
élite, ni pràctiques aïllades i tancades en elles mateixes. 

Projecte per als centres de secundària

El projecte ofereix sessions prèvies a la visita al Museu per 
tal de proporcionar un mecanisme que pensem que pot ser 
efectiu perquè els joves pugin entendre certs aspectes de 
l’art contemporani. Com ara dèiem, es tracta d’oferir-los, 
abans d’enfrontar-se directament amb les obres, unes claus 
que prenguin en consideració, d’una banda, la interrelació 
de diferents gèneres i pràctiques artístiques i de l’altra 
l’entramat de relacions entre economia, societat, política, 
ciència, art i cultura..., la qual cosa els ajudarà a construir 
un criteri que els permetrà apropar-se a les obres, però que 
de cap manera les exhaurirà: el contacte amb aquestes ha 
de permetre, precisament, passar de la història de l’art i de 
la cultura a una apreciació estètica i cognitiva que cedeix 
el protagonisme a la confrontació directa i personal entre 
l’obra i qui l’observa.

Aquestes sessions seran dinamitzades i conduïdes per 
un monitor especialitzat que el Museu posa a la vostra 
disposició i que es traslladarà als vostres instituts en la 
data i l’horari convinguts per tal de desenvolupar en el 
mateix centre una sessió intensa amb els alumnes. 

En aquestes sessions s’utilitzaran diferents suports, que 
inclouran materials relacionats amb els registres i els 
referents propis de la cultura que caracteritza la nostra 
societat, posant de relleu les més properes als joves.

El programa general tindrà diferents adaptacions: primer cicle 
d’ESO, segon cicle d’ESO i batxillerat. Alhora, se n’estan 
preparant versions específiques i amb un altre format per 
atendre crèdits de síntesi i treballs de recerca.

Visites a les sales

El Museu us ofereix la possibilitat de concertar una visita 
guiada com a part del projecte educatiu que es concreta 
a les sales. Hi haurà dos tipus de visites, les adreçades a 
aquells grups que prèviament hagin rebut la visita d’un 
monitor del Museu al centre, i que per tant ja hagin 
treballat els aspectes comentats en l’apartat anterior, i les 
adreçades als grups que no hagin treballat anteriorment 
al centre.

Entenem que aquesta diferència és important i significativa 
i condicionarà per tant la dinàmica de les visites al Museu, 
que s’ajustaran als interessos, les sensibilitats i els 
coneixements de cada grup.

En qualsevol cas, es tracta d’intentar que els alumnes 
s’acostin a les obres fent-les significatives i trencant, de 
manera productiva, amb la idea preconcebuda de les visites 
a un museu com una activitat de contemplació estàtica. Es 
vol estimular, en síntesi, una contemplació dinàmica en la 
qual els nois i les noies han de formar-se un criteri propi 
a partir de la recerca, l’anàlisi i la reflexió i han de poder 
eixamplar les possibilitats d’apreciació personal de l’obra.

Informació pràctica

Horaris de les visites: de dilluns a divendres (tret dels dimarts)

Durada: 90 minuts aproximadament

Grups: màxim 20 estudiants per monitor

Preu: 37€ per grup

Sessió del monitor al centre de secundària: 50€

Dates de presentació al professorat: 

dimecres 5 d’octubre de 2005; dimecres 18 de gener i dimecres 

26 d’abril de 2006, a les 18 h. Cal confirmar l’assistència al 

tel. 93.412.14.13 o a educacio@macba.es

A més, s’aniran programant sessions de trobada amb el professorat 

per intercanviar experiències després d’haver portat a terme el projecte.

Possibilitat de rebre assessorament individualitzat.

Visites gratuïtes els dimecres a les 18 h per a aquells professors 

que vulguin veure les obres abans de venir amb els alumnes.

Projecte adreçat a educació infantil i primària que té per 
objecte treballar al voltant del vessant expressiu de l’art 
contemporani. Es tracta de deixar clar que l’art és un mitjà 
d’expressió i que hi ha infinites possibilitats d’expressar idees, 
sentiments, emocions... emprant materials i llenguatges molt 
diferents. De la mateixa manera que els escriptors utilitzen el 
llenguatge escrit o els músics empren el llenguatge musical 
per expressar-se, els artistes plàstics s’expressen recorrent a 
un llenguatge particular.

Volem estimular l’encontre i una actitud favorable al 
diàleg i a la interpretació. Un primer objectiu és eixamplar 
la mirada dels infants perquè gaudeixin de les obres que 
fan els artistes i hi puguin establir un diàleg partint de 
la seva experiència. Un altre objectiu és que els infants 
prenguin consciència de la seva capacitat per expressar-
se, i la desenvolupin en la mesura que sigui possible, 
sense imposicions ni restriccions, utilitzant el llenguatge 
que empren els artistes.

Per poder treballar aquest objectius, el Museu us ofereix la 
possibilitat de concertar una visita a les sales i també d’utilitzar 
els materials creats enguany per treballar a l’escola.

Projecte per a les escoles:   
ExpressArt › expressa’t a través de l’art
 
El projecte està concebut com un conjunt de propostes per 
a ser desenvolupades a l’aula, ja sigui abans o després de la 
visita al Museu amb els alumnes, per tal de poder aprofundir 
en els aspectes relacionats amb l’art contemporani que 
hem destacat.

Aquestes propostes, juntament amb els materials que les 
acompanyen (objectes tridimensionals, imatges i textos), 
es lliuraran en préstec a aquells mestres que hi estiguin 
interessats i ho sol·licitin. Es tracta de facilitar informació 
i recursos tangibles que permetin al mestre la posada en 
marxa d’una sèrie d’exercicis i activitats; i als alumnes 
la incorporació dels continguts abordats d’una manera 
innovadora i motivant, prenent en consideració la diversitat 
de maneres d’aprendre que existeixen.

Les propostes són absolutament flexibles i permeten 
múltiples adaptacions als contextos particulars en els quals 
es desenvolupin. Fins i tot el material pot suscitar altres usos 
i es pot convertir d’aquest manera en un recurs viu i dinàmic. 
El treball que es faci a l’aula permetrà aprofundir en els 
aspectes esmentats i completarà les activitats que es duran 
a terme durant les visites al Museu. 

Hi ha la possibilitat d’emprar aquests recursos bé abans de 
la visita al Museu o bé després. 

Si s’utilitzen abans, el treball a l’aula facilitarà que els 
nens i les nenes desenvolupin processos de reconeixement, 
identificació, recerca i observació davant les obres del 
Museu. Si s’utilitzen després, el treball posterior permetrà 
abordar algunes qüestions que a les sales només s’hauran 
pogut insinuar: Qui són els artistes, què fan, per què ho 
fan i com ho fan. Com són les obres, amb què estan fetes, 
i què ens expliquen, etc.
 
Al llarg del curs es faran diferents sessions de presentació 
i estudi per a aquells professors que desitgin conèixer en 
profunditat els recursos abans de demanar-los. L’assistència 
a aquestes sessions no serà, però, un requisit indispensable 
per poder sol·licitar el material didàctic. 

Visites – taller a les sales

El projecte educatiu que es concreta a les sales us ofereix 
la possibilitat de concertar una visita-taller al museu 
acompanyats d’un monitor. L’objectiu és estimular el 
contacte directe dels nens i les nenes amb les produccions 
artístiques que exposa el Museu, facilitar l’apropament a 
les diferents expressions artístiques i promoure alhora un 
pensament crític sobre tot allò que veuen.

Les visites es desenvoluparan a través de diferents recorreguts 
per les sales, segons l’edat dels nens i les nenes, durant 
els quals es portaran a terme exercicis de tipus pràctic 
en què els alumnes tindran l’oportunitat de participar i 
interactuar amb la resta de companys, els monitors i
les obres, estimulant la reflexió i el diàleg en grup. 

Els alumnes esdevindran el centre de la visita, i tots 
tindran l’oportunitat de ser els protagonistes en algun 
moment del recorregut pel Museu. Es promourà la seva 
participació activa i se’ls animarà a desenvolupar processos 
d’observació, reflexió i diàleg, experimentació, creació i 
avaluació. 

El projecte inclou material de suport que possibilita el 
desenvolupament d’activitats diferents a les sales,  adaptades a 
les edats dels grups. Està constituït per una caixa que inclou 
materials, objectes i artefactes diversos relacionables amb 
les obres, pensats per ésser tocats i manipulats sense cap 
perill pels nens. D’aquesta manera tenen l’oportunitat de 
tenir experiències tàctils, que compensen en certa mesura 
la impossibilitat de tocar les obres exposades al Museu. 

La relació d’aquests elements amb les obres no és unívoca 
i es poden establir una gran multiplicitat d’associacions. 

Informació pràctica

Horaris de les visites: 

de dilluns a divendres (excepte els dimarts), a les 9,30 h

Durada: 90 minuts aproximadament

Grups: màxim 15 nens per monitor

Preu: 37€ per grup

Préstec ExpressArt: 50€ 

Període màxim de 3 setmanes. No inclou el transport.

Dates de presentació al professorat: 

dimecres 5 d’octubre de 2005; dimecres 18 de gener i dimecres 

26 d’abril de 2006, a les 18 h. Cal confirmar l’assistència al tel. 

93.412.14.13 o a educacio@macba.es

A més, s’aniran programant sessions de trobada amb el professorat 

per intercanviar experiències després d’haver emprat els recursos 

i portat a terme el projecte.

Possibilitat de rebre assessorament individualitzat.

Visites gratuïtes els dimecres a les 18 h per a aquells professors 

que vulguin veure les obres abans de venir amb els alumnes.

Organitza:

Museu d’Art 
Contemporani 
de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1 

08001 Barcelona

Tel. 93 412 08 10 

www.macba.es / educacio@macba.es

Amb la col·laboració de:

PROGRAMES 
EDUCATIUS 05›06

PROGRAMES 
EDUCATIUS 05›06  

En aquest curs 2005-2006, el MACBA posa en marxa un 
nou projecte educatiu adreçat a les escoles i els centres 
d’ensenyament secundari per tal d’oferir, tant als mestres 
com als alumnes, recursos per treballar a l’aula determinats 
aspectes relacionats amb l’art contemporani, ja sigui abans 
o després de passar per les sales del Museu. 

Les visites al Museu sempre tenen una durada limitada que 
forçosament en condiciona el desenvolupament. Conscients 
que aquesta limitació temporal impedeix que s’abordin 
amb profunditat molts aspectes que serien desitjables, 
el Museu es proposa cobrir aquestes mancances oferint 
recursos per treballar a l’aula, de manera que es pugui 
dedicar el temps adient per aprofundir en algunes de les 
qüestions que es posen de relleu en les visites realitzades 
a les sales.

Aquests projectes educatius s’han fet en col·laboració amb 
David Armengol (educador artístic i comissari independent), 
Marta Berrocal (projectes educatius per a museus i formadora 
de professorat en l’àmbit de l’educació artística) i Joan Roca 
(geògraf, historiador i professor de l’Institut Barri Besòs).
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Projecte per a educació 

Infantil i Primària

Projecte per a educació 
Secundària i Batxillerat

Patrocinat per:


