Participants
Clara Boj
Coordinadora del projecte educatiu en xarxa
Transversalia-net, realitzat amb el patrocini
del Centro Párraga de Murcia.

Josep Cerdá
Escultor. Director del Spin-Off Ouroboros-FBG/UB
del Centre d’Innovació. Universitat de Barcelona.
Responsable del programa didàctic
CDAN – Centro de Arte y Naturaleza
Fundación Beulas. Huesca.

Arantza Gracia Moreno
Responsable del programa didàctic
CDAN – Centro de Arte y Naturaleza
Fundación Beulas. Huesca.

Grup de Recerca Vall: Emma Bosch, Sílvia Burset,
Teresa Duran, Enric Mas i Begonya Samit.
Universitat de Barcelona.

Albert Macaya
Professor de l’Àrea de Didàctica de l’Expressió
Plàstica de la Universitat Rovira i Virgili.

Manel Margalef
Artista i professor de l’Escola d’Art de la Diputació
de Tarragona i professor associat de la Facultat de
Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

Rufino Mesa
Artista i professor de l’Escola d’Art de la Diputació
de Tarragona.

Joan Nogué i Font
Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i
Catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de
Girona

Andrea Ortega

Pel Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona

Rosa M. Ricomà Vallhonrat
Directora

Marisa Suàrez Barral

Cap de la Unitat de Documentació i Difusió
Per la URV

Albert Macaya

Professor de l’Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica

Destinataris de les jornades
Agents culturals de la demarcació en els camps de la gestió
i el turisme cultural.
Professors d’Ensenyament Primari, Secundari, Batxillerat i Cicles
Formatius, especialment dedicats a l’educació visual i plàstica
i a la formació artística.
Estudiants universitaris - Àrea de Pedagogia, Ciències de
l’Educació, Història de l’Art, Antropologia i Turisme.
Educadors de museus i d’espais d’art públics i privats.

Inscripció
Gratuïta (cal reservar la plaça mitjançant la tramesa de la butlleta
al Museu d’Art Modern de Tarragona)
Museu d’Art Modern de Tarragona
C/ de Santa Anna, núm. 8 - Tarragona
Tel. 977 235 032 - Fax 977 235 137
A/e: mamt@altanet.org

Diàlegs entre arts visuals i entorn

Període d’inscripció: del 26 de març al 12 d’abril de 2008.
Les Jornades estan reconegudes per a 1,5 crèdits de lliure elecció
de la URV.
Pel reconeixement dels crèdits cal fer la matrícula a: www.urv.cat
codi 822227 Oferta crèdits de lliure elecció.
Per a més informació
Secretaria del Departament de Pedagogia, tel. 977 558 077
Facultat de Ciències de l’Educació. Campus Sescelades
A/e: sdpeda@urv.cat
Professor responsable per la URV
Albert Macaya (Departament de Pedagogia)

V JORNADES DE PEDAGOGIA DE L’ART I MUSEUS

Les Jornades tenen un reconeixement de 15 hores en el marc
del Pla de Formació de Permanent del Departament d'Educació.
Inscripcions a: http://www.xtec.cat/formacio/index.htm
codi d'activitat 7000140021.

Arquitecte. Directora del Taller d’Escultura Ambiental
de la Fundació Politècnica.
Universitat Politècnica de Catalunya.

Lluís Vives
Artista i Director de l’Escola d’Art de la Diputació
de Tarragona.

Art i paisatge

DL.T-XXXX-2008

Carrer de Santa Anna, núm. 8
43003 - TARRAGONA

MUSEU D’ART MODERN DE TARRAGONA

Elena del Diego Barquín

Coordinació

Jornades realitzades amb la col·laboració de la

MVSEV D’ART MODERN DE TARRAGONA
Dimecres 16 i 30 d’abril de 2008

Intervencions des del paisatge. Una
experiència col·lectiva en Didàctica
de l’Educació Visual i Plàstica. Emma
Bosch, Sílvia Burset, Teresa Duran,
Enric Mas i Begonya Samit. Grup de
Recerca Vall Universitat de Barcelona.

Tarda
16-17.15 h

Experiencias didácticas en el CDAN,
una aproximación al paisaje. CDANCentro de Arte y Naturaleza Didáctica.
Elena del Diego i Arantza Gracia.

17.15-19.30 h Projecte STALKER, 32 intervencions
escultòriques al Parc de Collserola.
Jep Cerdà i Andrea Ortega.
19.30 h

Cloenda de l’acte.

Visita guiada a l’exposició “La Comella”,
a càrrec de Lluís Vives, fotògraf.
Lloc: Museu d’Art Modern de Tarragona.
SCAN 08 Manifestació Fotogràfica.

11-12.30 h Visita a la Comella, a càrrec de l’escultor
Rufino Mesa.
13-16 h

Taller a la Comella tutoritzat per
Albert Macaya i Manel Margalef,
professors de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona.

16.30-18 h Museu d’Art Modern, preparació dels
treballs.
18-19.30 h Museu d’Art Modern, presentació dels
treballs.

* Transport en autobús i dinar inclòs.

Certificat d’assistència

12.30-14 h

9.30-10 h

Certificat d’assistència + crèdit

11.15-12.30 h Arte y entorno: estrategias para la
educación transversal a través del
arte contemporáneo. Clara Boj.

Telèfon...........................................................................................................................................................................................................

10.45-11.15 h Descans

Població..................................................................................................................... CP ...........................................................................

Els altres paisatges. Joan Nogué i Font.

Domicili.........................................................................................................................................................................................................

9.30-10.45 h

Nom...............................................................................................................................................................................................................

Rufino Mesa a Tarragona, a La Comella, ha realitzat
un bosc d’escultures, un veritable museu on es poden
contemplar algunes de les seves obres més representatives, com La Capella Turkana, l’Anell de Pedra, Les
peces del consol i Glíptica.

Cognoms......................................................................................................................................................................................................

9 h 		Recepció de participants i presentació
de les Jornades.

Butlleta d’inscripció

Comella - Escultura - Natura

Dies 16 i 30 d’abril de 2008

Matí

Diàlegs entre arts visuals i entorn

Dia 30 d’abril de 2008

Art i paisatge

Dins les intencions educatives que comparteixen
museus i escoles, la preocupació pel medi esta
cobrant una importància creixent. L’expressió
artística pot contribuir amb força a crear una
major consciència medioambiental, i a fer més
conscients als alumnes/visitants dels valors
estètics, ecològics, socials i culturals del medi.

Dia 16 d’abril de 2008

V Jornades de Pedagogia de l’art i museus

Les Jornades son un punt de confluència de
l’educació artística en àmbits formals (escola,
educació secundària, universitat, escoles d’art)
amb la tasca pedagògica dels museus; sempre
dins l’àmbit de les arts visuals. En les darreres
edicions d les jornades s’ha optat per tematitzar
el contingut. En l’edició d’aquest any reflexionarem
sobre les interrelacions entre art i paisatge. Una
de els vetes creatives destacables en l’art de les
darreres dècades ha estat la recerca de noves
formes de relacionar-se amb el paisatge i l’entorn
natural. La història de l’art compta amb una
llarga tradició de representacions, recreacions i
relectures de l’entorn físic. Els llenguatges artístics
han explorat diverses formes d’interrelació amb la
natura, des de les més descriptives fins a les més
conceptuals.

