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Enric Miró
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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

Artista

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

Alfred Porres Pla

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 822199
Oferta crèdits de lliure elecció

Perico Pastor

Professor d’Educació Secundària i artista visual
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Doctoranda al Departament d’Escultura
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Tesis doctoral (en realització) ”Filles de la Diàspora.
Dones artistes d’altres cultures a ciutats interculturals”
(San Francisco, Mèxic DF i Barcelona)

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.net
Professor responsable per la URV
Albert Macaya (Departament de Pedagogia)

El museu i
l’educació per
a la diversitat
cultural des de
les arts

Macarena de la Vega
Artista visual i directora del Centre d’Interacció Cultural
Almazen
Jornades realitzades amb la col·laboració de la

MVSEV D’ART MODERN DE TARRAGONA
Dimecres 18 i 25 d’abril de 2007

Recepció de participants i presentació de les
Jornades

9.30 h

El taller d’El Caire, una escola per a tots.
Perico Pastor

a l’educació artística entesa des d’una òptica multicultural.
És un fet que vivim en societats que fusionen diverses herències culturals. Aquesta fusió té també una clara repercussió
en l’univers de les imatges en general i en la producció
artística en especial.

10.45 h

Descans

11.15 h

Els museus, lloc per valorar a l’altre.
Interpretacions i consideracions crítiques
des de l’educació artística. Muntsa Calbó
i Joan Vallès

La diversitat cultural, com a repte pedagògic de primer
ordre, té en les arts visuals –i en els museus d’art en
particular– una important font de recursos conceptuals
i metodològics.
Les arts visuals encarnen formes d’identitat col·lectives,
són la representació d’universos culturals i socials complexos.
Les imatges artístiques donen veu a individus i grups, fan

12.30 h

visible la pluralitat del món en que vivim i donen concreció

De la ciutat de les paraules a Almazen:
de les arts al barri. Macarena de la Vega

formal al diàleg de tradicions i herències.
Els museus i centres d’art ens aporten un espai de trobada

Tarda

privilegiat amb les manifestacions d’aquest patrimoni
comú i divers alhora.

16 h

Art i testimoni. El material testimonial
com a peça del museu. Imma Boj

17.15 h

10.000 objectes per a l’educació. Enric Miró

19.30 h

Cloenda de l’acte

10 a 11.30 h

Art i diversitat cultural a Catalunya:
drets de ciutadania i drets culturals.
Estela Rodríguez

11.30 a 13.30 h

Narratives visuals i experiència
de l’alteritat. Alfred Porres

Tarda
16.30 a 19.30 h

I si l’altre sóc jo? Alfred Porres

Certificat d’assistència

9h

Certificat d’assistència + crèdit

edició volem reflexionar sobre el que el museu pot aportar

Matí

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

s’ha optat per un contingut monogràfic. Per a la present

Matí

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

de les arts visuals. En les darreres edicions de les jornades

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

amb la tasca pedagògica dels museus, sempre dins l’àmbit

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

(escola, educació secundària, universitat, escoles d’art)

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

D ia 25 d ’abril de 2007

Butlleta d’inscripció

D ia 18 d ’abril de 2007

de confluència de l’educació artística en àmbits formals

Dies 18 i 25 d’abril de 2007

Les Jornades de Pedagogia de l’Art i Museus són un punt

El museu i l’educació per a la diversitat cultural des de les arts

P r o grama
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El museu i l’educació per a la diversitat cultural
des de les arts

