Art i pensament
creatiu per a
un món canviant
XVI Jornada de Pedagogia de l 'Art i Museus
10 d'abril de 2019

+ Tallers de Creativitat
9 i 11 d'abril de 2019 a l'Aula d'Art de la URV

La creativitat ha estat des de fa dècades un concepte habitual als programes
d’art i educació, tant als museus com al context escolar. Ara, però, el seu interès transcendeix amb molt el marc de les arts: la creativitat va aparellada
a habilitats cognitives com la flexibilitat de pensament, la fluïdesa d’idees, la
capacitat de diversificar les respostes possibles davant un problema. La creativitat ens ajuda a repensar com estructurem de manera novedosa la informació de que disposem. L’aportació dels museus d’art pot ser de gran valor.
L’art continua sent el terreny privilegiat de la creativitat. Les estratègies de
pensament dels artistes poden ajudar-nos a intuir allò possible i a superar
inèrcies i rutines.
A la XVI Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus compartirem perspectives i
experiències per a desenvolupar el potencial conjunt d’aquest tres conceptes:
art, creativitat i educació.

Sense títol (2000) Albert Macaya · Disseny gràfic: Noemí Rosell

Museus
i creativitat

Un dels reptes més destacats de l’educació és donar a la ciutadania elements per a afrontar un món en procés de canvi. Les velles certituds d’ahir
podrien no ser sempre útils per al món de demà. Com s’ha dit sovint, difícilment les institucions educatives –museus inclosos- poden ja fornir-nos
d’uns coneixements immutables que ens seran útils per a tota la vida.
El futur immediat es veu com un paisatge d’incertesa. Per tant, l’educació
reorienta els seus esforços des de la transmissió del coneixement acadèmic
cap a l’assoliment de competències, que ens capaciten per a orientar-nos,
avançar autònomament i aplicar allò après en situacions pràctiques. No es estrany que, en aquest context, la creativitat sigui objecte d’un interès renovat.

10 ABRIL MATÍ
9.00 h Recepció i presentació de la Jornada
9.30 h Presentació de les actes de la XV Jornada de Pedagogia

de l’art i museus. Art, museus i revolució educativa.
Cap a un canvi de model?

9.45 h ¿Aprender con los museos hoy?

Transferencias entre el arte y el contexto educativo
CRISTINA TRIGO
Profesora del Área de Didáctica de la Expresión Plástica
Universidad de Santiago de Compostela

10.45-11.15 h Descans
11.15 h Estratègies, projectes i diàlegs amb la creativitat

al Museu Nacional d’Art de Catalunya
SANDRA FIGUERAS / ESTHER FUERTES
Tècniques del Departament d’Educació · MNAC

12.30 h Granotes, cavallets de mar, óssos i alvocats

· Mediadors culturals
· Professors i mestres d'Educació Infantil, Primària, Secundària,
Batxillerat i Cicles Formatius
· Estudiants universitaris - Àrea de Pedagogia, Ciències
de l’Educació, Història de l’Art, Antropologia i Turisme
INSCRIPCIONS
· La inscripció té un preu públic de 16 €
· Reducció del 50% per als membres de l’Associació de Museòlegs de
Catalunya (AMC) i de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.
· Queden exclosos de satisfer la tarifa de preu públic els alumnes i professors de la Universitat Rovira i Virgili, així com el personal de la Diputació
de Tarragona.

MARTA BERROCAL
Cap de Somnis i projectes / MartaBerrocal.org

· Les inscripcions s’han de fer mitjançant el formulari que trobareu a la
web: http://www.dipta.cat/mamtpedagogic

TARDA

· En cas de pagament, cal fer l’ingrés al compte corrent de la
Diputació de Tarragona, núm. ES58 0182 5634 1102 0151 6379
BBVA-Catalunya Caixa indicant "XVI Jornada MAMT" i el vostre nom.

16.30 h L’art parteix de dins nostre

VANE JULIÁN / LILA PASCUAL
Membres de l’equip Bolimini. Art i educació

17.30 h L'artista va a l'escola. Creativitat a tres bandes

ELOISA VALERO / THAIS SALVAT
Professores d'educació secundària i batxillerat, especialitat:
Dibuix; coordinadores del projecte L'artista va a l'escola.

9 i 11 ABRIL CREATIVITAT HANDS ON WORK
TALLERS CREATIUS A L’AULA D’ART DE LA URV
Inscripció gratuïta a aulaarturv@gmail.com

Museu d'Art Modern
de la Diputació
de Tarragona
C/ Santa Anna, 8
43003 Tarragona
Tel. 977 235 032
mamt@dipta.cat

DESTINATARIS DE LA JORNADA

9 ABRIL / 17.30-20 h Construcció d'escultures amb materials plàstics
Facultat de Ciències de ESTER FABREGAT
l'Educació. Campus Sescelades Artista
11 ABRIL / 17.30-20 h Creació d'un mural participatiu
Campus Catalunya NIL BARTOLOZZI

Artista

Trameteu còpia del resguard de pagament a: mamtpedagogic@dipta.cat
Període d’inscripció: De l'11 de març al 7 d'abril del 2019
Professors XTEC: L’activitat està inclosa en el Pla de Formació
Permanent del Departament d’Ensenyament 2018-2019 i certificada per
l’ICE de la URV.
· Inscripcions a:
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/
· Codi de l’activitat: 7002060021
· Places limitades
COORDINACIÓ

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona:
Marisa Suárez Barral, MAMT Pedagògic
Universitat Rovira i Virgili:
Albert Macaya, professor de l’Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica

