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Ni els centres educatius, ni els anomenats tradicionalment 

centres culturals (museus, biblioteques ...) poden, avui en dia, aillar-se de 

l'exterior, ni  deixar de mantenir una constant i viva comunicació entre 

ells. Aquesta comunicació sera profitosa en un doble sentit, ja que 

permetra una millor adequació .de l'oferta de serveis: recursos de quh 

disposen les institucions culturals per a les necessitats dels centres 

d'ensenyament i, d'altra banda, un enriquiment de la tasca d'aquests 

darrers per les aportacions rebudes de l'exterior. 



Ens referirem, en concret, a la col.laboraci6 entre una de les 

institucions que més possibilitats ofereix en el terreny educatiu, com és el 

museu, i els centres d'ensenyament, de qualsevol nivell del sistema 

educatiu. Es pot dir que, practicament des que es comencaren a crear 

departaments educatius als museus i, fins i tot abans, el tema de les 

necessitats de cooperació entre aquests i l'escola ha estat debatut i 

analitzat des de la perspectiva d'una o altra institució. L'augment de les 

visites escolars als museu d'ensa d'uns anys enrera ha propiciat una 

reflexió critica sobre la seva utilitat, que Carles Curto, del Museu 

Municipal de Geologia de Barcelona, sintetitza amb aquestes paraules" 

estas visitas, con honrosas excepciones, son casi siempre meros finales del 

tema, pur0 formalismo en  el que el profesor deja casi abandonudo al 

alumno, sin que éste capte u n  minimo porcentaje de la información que 

podria aprenderJ'.l Aquesta situació, lamentablement encara quotidiana 

al nostre país, ha fet que es reclamas per part dels sectors més conscients 

l'establiment d'un "nexe entre l'escola i el museu1',2 i que els departaments 

d'educació es plantejassin qüestions tals com; quines necessitats té 

l'escola?, com es poden satisfer? o, com es poden orientar, encarrilar o 

modificar?.s Per coneixer aquestes necessitats -i tan sols coneixent-les 

podra el museu motivar l'escola a visitar-10 d'una manera responsable i 

eficas- s'han de tenir en compte els plans d'estudis vigents a cada un dels 

nivells i edats, a fi de facilitar i aprofundir aquest ensenyament amb el 

material disponible al museu. Igualment, els departaments educatius 

hauran de procurar mantenir contacte amb els professors, atendre la seva 

preparació perque puguin utilitzar millor el museu i realitzar enquestes 

sobre l'eficacia 'i oportunitat dels mitjans didActics que ofereixin.4 

Respecte a aquest darrer punt, cal que destaquem els intents del 

Departament d'Educació del Museo de Bellas Artes de Saragossa per fer 

una investigació estadística sobre la connexió Museu-Escola,J així com els 

del Museo Arqueológico Nacional de Madrid,6 recollits a dues 

comunicacions presentades a les IIIes. Jornades de Difusió de Museus. 



André Szpakowski afirma que la col.laboració museu-escola dins 

un programa educatiu pressuposa certes condicions, que ell sintetitza de 

la següent manera, coincidint, en bona part, amb el que hem dit 

anteriorment. 

"A detailed knowledge on the part of the museum of curricula, 

subjects and  groups of subjects taught in primary, secondury or 

specialized schools taking part. -An educational programme, 

drawn up by the museum, which takes due account of the school 

curricula, and the collections in the museum and its particular 

interests. 

Agreement regarding the ways in which the museum will work 

with the teachers in carrying out the programmes relating to 

individual subjects. 

Arrangements for working with young people in continuing 

education and out-of school schemes. 

Agreement between the museum and the schools regardins 

research to be done and  the ways in which each side will evaluate 

results7',7 

La cooperació museu-escola permetra una millor avaluació dels 

resultats i, per tant, la introducció constant i sistemBtica de les millores 

que siguin necessiiries. Aquest aspecte, el de l'avaluació de resultats, és 

encara un tema poc tractat i aprofundit a 1'Estat espanyol, malgrat la 

interessant bibliografia existent, especialment nord-americana; per aixb 

cal destacar les aportacions d l'equip del Departament dtEducaciÓ del 

Museu de Zoologia de Barcelona, que ha treballat en un projecte per 

comprovar en quina mesura i en quin sentit pot influir una visita al 

Museu en el desenvolupament d'un tema d'estudi escolar.8 

La cooperació entre museu i escola en el camp del 

desenvolupament curricular por tenir i, de fet, ja té en alguns paisos, unes 

grans possibilitats. Tal vegada el país on s'ha treballat de manera més 

institucional en aquest tema són els Estats Units. Bastar& que recordem, 

entre altres, el projecte ETW (Exploring the Tangible World), un 



programa de tres anys dissenyat per interrelacionar el Sandford Museum 

and Planetarium amb el sistema escolar de Cherokee (Iowa), amb 

l'objectiu de "enriching the school curriculum through the use of specimens 

and special activities",g o el programa multicultural i bilingüe establert 

entre la SWCEL (Southwestern Cooperative Educational Laboratory) i el 

Museum of New Mexico,lo per esmentar-ne sols uns pocs exemples. 

Una faceta diferent i poc usual de col.laboració és la dels serveis 

educatius dels museus municipals d'Odense (Dinamarca) amb les escoles 

de la localitat, en el sentit de deixar objectes originals perque els 

estudiants investiguin i els utilitzin lliurement en projectes escolars tals 

com exposicions, dramatitzacions, etc.11 Una altra manera, més 

generalitzada, especialment als pa'isos escandinaus, la Gran Bretanya, 

etc., és la de deixar conjunts de materials i eines fabricats o preparats pel 

personal del museu, sovint amb la col.laboració d'especialistes i 

professors, que serveixen per estudiar un tema determinat del curriculum 

a la classe (dtHistbria, de Ciencies Naturals, etc.), a la vegada que són 

útils com a introducció al museu perque fan que els nins aprenguin a 

observar, a "llegir" els objectes.12 

És important també destacar que la cooperació no té per que 

limitar-se a uns determinats nivells educatius, malgrat que sembli que, 

pel curriculum escolar o altres factors, siguin els més indicats els alumnes 

més grans, sinó que aquesta pot i ha d'estendre's a tots els nivells i edats. 

De fet, hi ha experibncies molt interessants de treball amb nins petits, de 

parvulari fins i tot, a institucions com el Museu de Cris Region (Secció de 

Ciencies Naturals), de Romania, en el qual és habitual el treball amb nins 

de tres a sis anys,l3 els Museus de la ciutat de Colbnia,l4 o el Bethnal 

Green Museum, que és una branca del Victoria and Albert Museum de 

Londres,ls per posar tres exemples destacats. Igualment, ser& de gran 

interes la col.laboració amb les universitats locals, especialment amb els 

departaments de Pedagogia o d'educació d'adults, s i  n'hi ha, així com amb 

els centres de formació permanent d'adults.16 



Pel que fa a les relacions amb el professorat, a part del que ja hem 

recomanat referent a la necessitat d'una reunió previa abans de cada 

visita entre el personal educatiu del museu i el professor responsable del 

grup, per coordinar esforsos i planificar-la millor, seria desitjable una 

coordinació major, tal vegada a nivell institucional, com el proposat per un 

grup de museus canadencs que constituiren un denominat "grup d'enllaq", 

integrat per personal del museu i professors de les escoles de la comarca, 

així com de la biblioteca regional, que es reuneix quatre o cinc vegades 

l'any amb el propbsit de planificar una acció conjunta, elaborar programes 

educatius i avaluar els projectes en marxa.17 

Si bé, com hem pogut comprovar, es fan des de fa algun temps 

considerables esforsos per apropar el museu i els centres d'ensenyament, 

persisteixen importants obstacles que dificulten aquest treball de 

col.laboració i li resten eficacia i profunditat. En la nostra opinió, un dels 

obstacles més importants és la manca de preparació del professorat per fer 

un ús adequat i útil per als seus alumnes de les possibilitats educatives del 

museu i altres institucions culturals. Els últims anys s'han posat en 

marxa entre nosaltres alguns intents de pal.liar aquesta mancansa. Els 

cursets per a mestres organitzats conjuntament per Acció Educativa y el 

MAN a Madrid, fa uns anys, foren un dels primers i més seriosos intents 

en aquest sentit, que ha estat seguits per altres experiencies de 

perfeccionament del professorat portades a terme a instancies de museus, 

organismes oficials (CEP), universitaris (ICE), etc. No obstant aixb, la 

realitat és que patim d'una manca de coordinació entre els estaments 

implicats, de pobresa d'idees i, sovint, de confusió de conceptes, 

probablement per la novetat del tema. Pel que respecta a la formació 

inicial del professorat, la ignorancia del tema és la nota predominant, 

salvant poques excepcions. Sembla que la idea que el docent ha d'estar 

preparat per ensenyar no solament en l'hmbit escolar, sinó també en 

l'hmbit extraescolar no ha quallat massa encara dins les institucions que 

tenen la responsabilitat de formar-10s. Afortunadament tenim 

experiencies i programes dissenyats en altres pa'isos als quals podem 

acudir i treure'n el profit pertinent.18 Aquests programes es basen 



generalment en la col.laboraci6 entre els museus de la ciutat i les 

institucions de formació de professorat i poden tenir un caire més o menys 

formal, segons les circumstAncies. Una de les experiencies més 

consolidades i interessants és la portada a terme per 1'Institute of' 

Education de la University of London, en col.laboraci6 amb alguns dels 

grans museus de la ciutat Brit ish Museum, National Gallery, Tate 

Gallery, etc.). Fruit d'aquesta col.laboració s'han organitzat nombrosos 

cursos per a mestres en exercici, per6 també s'ha inclós el tema de l'ús 

educatiu dels museus en la formació inicial dels docents, ja que, com diu el 

cap dels serveis educatius del British Museum, John Reeve,"it is i n  initial 

teacher-training itself that much needs to be done to develop the notion o f  I 
museums as places for study rather than for snup judgement or trivial 

enjoy7'.l9 D'acord amb aquesta filosofia, 1'Institut d8EducaciÓ ofereix un 

curs titulat "Museums, galleries and the school" que esta integrat com 

una més de les materies optatives que es poden escollir dins el pla 

d'estudis per a l'obtenció dels títols PGCE. (Post-graduate Certificate in 

Education) i ATC (Art Teacher's Certificate) que necessiten els graduats 

universitaris que volen exercir la docencia a la Gran Bretanya. S'ha de dir 

que la gamma d'opcions per triar és, tanmateix, molt Amplia (el curs 

academic 1987-88 hi havia més de vint materies optatives),20 per6 aix6 no 

minva, en absolut, la profunditat i el rigor del curs, alguns aspectes 

significatius del qual comentarem breument. 

Entre els objectius que es pretenen aconseguir destacaríem els 

següents: 

- " ( ... ) provide individual teaching experience within a public art 

Museum, and i n  the use of the Museumk resources and objects as 

teaching material. 

- promote i n  students a n  awareness of Museums (wherever 

situated) as potential teaching resources, places o f  public interest 

and educationul value, and 

- ( i n  the long-term) strengthen working links between Museums 

and schools or colleges".z1 



D'acord amb l'anterior, les classes es reparteixen entre l'institut i 

els museus seleccionats cada curs academic. Aquests museus disposen de 

departaments educatius i els seus membres participen activament com a 

tutors dels estudiants. Les sessions d'observació al museu són una part 

molt important del curs i durant aquestes els futurs professors han de 

seguir de prop uns quants grups d'escolars de visita en el museu i elaborar 

un estudi complet en el qual se'ls exigeix no sols descriure sinó analitzar, 

distingir, avaluar, proposar, alternatives i solucions als problemes 

plantejats, etc. Cap a final de curs, i després d'haver assistit a classes 

tebriques i a sessions d'observació, cada estudiant ha d'organitzar una 

visita d'estudi al museu per a un grup d'estudiants de l'escola on fa les 

practiques i ha d'observar algunes de les que organitzen els seus 

companys, ja que "an important part of the course is the opportunity to 

share and mutually avaluate teachins experiencesJ'.22 

Com veiem, es tracta que els futurs professors coneguin la realitat 

i les possibilitats educatives dels museus i aprenguin, tebricament i 

practica, de fer-ne un ús adequat en la seva activitat docent. I aixb es 

podria fer extensiu a altres institucions socioculturals. De fet, creiem que 

en el plantejament de les necessitats formatives del professorat s'ha de 

tenir en compte el nou paper de l'escola, en tant que important, pero ja no 

única institució educativa. En realitat, fins ara ens hem preocupat 

d'aprendre com fer aprendre dins l'escola, pero ara  necessitam, també, i 

amb urgencia, saber com fer aprendre fora d'aquesta. 
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