24 de març de 2021

JORNADA EN LÍNIA
REPENSAR L’EDUCACIÓ ALS MUSEUS
EN TEMPS DE PANDÈMIA
La pandèmia del Covid-19 ha fet canviar la relació que
museus i centres culturals havíem establert amb escoles i
instituts, tot i que poc a poc s’han anat engegant les activitats
dels nostres programes pedagògics.
Aquest període de confinament que vivim, hauria de poder
esdevenir una oportunitat per tornar a reflexionar sobre la
nostra funció educativa. Com podem incrementar la nostra
significació per transformar la societat des del punt de vista
de la cultura i de per afavorir l’èxit educatiu d’infants, joves i
adults. Com, des d’una institució cultural, podem contribuir,
juntament amb els centres de formació reglada, a reparar les
fractures que generen les desigualtats socials. Quin ha de ser
el paper del patrimoni en l’educació. Com hem d’innovar en
els projectes educatius, per ser més significatius.
El Museu Marítim de Barcelona, en col·laboració amb el
Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla i l’Aliança
Educació360 us convidem a fer una reflexió per repensar
l’educació des dels museus. La pandèmia obliga.

Fes aquí la teva inscripció gratuïta

PROGRAMA
De 10.00 h a 11.00 h
TAULA RODONA: REPENSAR L’EDUCACIÓ EN TEMPS DE
PANDÈMIA
Albert Soler Fuentes, coordinador de Roca Umbert i comissionat
de Ciutat Educadora de l'Ajuntament de Granollers.
Esther Fuertes Fuertes, responsable del programa educatiu
destinat a la comunitat escolar del Museu Nacional d’Art de
Catalunya.
Marina Subirats Martori, sociòloga, gestora pública i política
catalana.
Modera: Mireia Mayolas Créixams, cap de l’Àrea d’Educació i
Activitats de l’MMB.

De 11.00 h a 11.15 h - Descans
De 11.15 h a 12.00 h
GRUPS DE DISCUSSIÓ PER REPENSAR L’EDUCACIÓ EN
TEMPS DE PANDÈMIA
PLANS EDUCATIUS D’ENTORN
Modera: Gemma Carbó Ribugent, directora del Museu de la
Vida Rural - Fundació Carulla.
PATRIMONI I EDUCACIÓ
Modera: Miquel Sabaté Navarro, educador del Museu del
Lleida.
PROJECTES EN EL LLEURE
Modera: Núria Duñó Esteve, coordinadora de l'Aliança Educació
360.
PROJECTES D’INNOVACIÓ
Modera: Ismael García Granados, cap de la Unitat de programes
educatius del Museu Marítim de Barcelona.

De 12.00 h a 12.30 h
CONCLUSIONS

www.mmb.cat

