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Resum: 

El present treball versa sobre les possibilitats que els museus ofereixen com 

a recurs educatiu a partir de l’estudi de les fonts teòriques però també mitjançant 

la metodologia de l’estudi de cas, la qual ha servit per comparar els resultats 

obtinguts d’aquest anàlisi pràctic amb el que proposen els autors interessants en 

el mateix tema. Aquests estudis de casos pràctics s’han seleccionat d’institucions 

properes al nostre context, a fi d’aconseguir una imatge el més real de les 

possibilitats del museu. 

S’ha realitzat una proposta educativa centrada en el Museu de Mallorca i en 

especial, en el seu ús com a recurs educatiu per a l’educació secundària. Ens 

hem centrat en el nivell de 2n d’ESO però tenint en compte que la fonamentació 

sobre la qual es basa aquesta és útil també per a plantejar un projecte futur. La 

nostra intenció és també la de revaloritzar el museu com un espai per a tothom, 

intentant apropar-lo a la societat començant per ampliar la seva presència dins 

el món educatiu i en conseqüència, dins l’imaginari dels futurs ciutadans adults 

de l’illa. Aquesta proposta es materialitza en dues activitats centrades en la 

col·lecció d’art medieval, tant de ceràmica com de pintura, que ens permeten 

treballar no només amb el contingut del museu sinó també relacionar-ho amb el 

currículum educatiu.  

 

Paraules clau: didàctica, museus, recurs educatiu, patrimoni, Museu de 

Mallorca. 
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1. Objectius i justificació 

La idea de dur a terme el següent treball sorgeix a causa de diferents 

circumstàncies, que tenen a veure tant amb el Museu en si mateix com amb la 

necessitat de transformar i millorar l’oferta de les institucions museístiques de 

l’illa a partir de l’estudi de la realitat actual i la comparació d’aquesta amb el que 

proposen els autors. El Museu de Mallorca representa actualment una 

problemàtica dins l’àmbit educatiu, ja que suposa clarament una font important 

de recursos per a l’àrea de les assignatures de geografia i història i història de 

l’art, però també és, eminentment, el museu de referència de l’illa. Però això no 

es veu reflectit en cap programa educatiu amb la mateixa rellevància que hauria 

de tenir el museu. A més, hem de tenir en compte que l’edifici principal ha estat 

en procés de reforma durant anys, fet que ha tingut una importància capdal en 

la seva pèrdua de pes dins la comunitat educativa. 

Hi ha una sèrie de circumstàncies que no podem evitar des de les institucions 

educatives, com és, per exemple, que l’exposició d’arqueologia encara està 

pendent de ser muntada, qüestió d’especial rellevància ja que exclou el que es 

pot considerar la secció més diversa de la col·lecció. A més, també suposa 

l’exclusió d’una part del sector educatiu, com és el primer curs d’ESO. Aquest 

alumnat, evidentment, pot participar de les visites del museu, però aquestes no 

poden ser concretades dins el currículum en tant que no hi ha correspondència 

possible. El que si podem treballar des del sistema educatiu i en aquest cas, des 

de la formació inicial del professorat és la creació de propostes per a l’ús 

d’aquesta institució com a recurs educatiu, enfocat sempre a la millora de 

l’experiència i del procés d’ensenyament-aprenentatge.  

A continuació es presenten els objectius que han guiat la realització del treball 

i que han funcionat de full de ruta durant tot el procés:  

- Estudiar la situació de la didàctica i els programes educatius dins el 

context dels museus. 

- Analitzar i comparar l’oferta proposada per aquestes institucions en 

relació a l’educació formal. 
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- Elaborar, a partir dels dos primers objectius, una proposta per a l’ús del 

Museu de Mallorca com una eina educativa.  

- Valorar el Museu de Mallorca com un recurs didàctic i patrimonial de 

primer nivell i reivindicar la necessitat d’apropar-lo al públic educatiu.  

2. Metodologia 
Abans de realitzar una proposta didàctica per al Museu de Mallorca hem 

cregut convenient fer un estat de la qüestió del tema i un estudi dels casos més 

emblemàtics en el món museístic. 

2.1. Respecte a l’estat de la qüestió 
En primer lloc, abans d’entrar en matèria respecte al treball realitzat, s’ha de 

clarificar quina ha estat la metodologia utilitzada per a efectuar la recerca i 

fonamentació bibliogràfica de la tasca que s’ha acomplit. En primer lloc ha estat 

necessari establir els paràmetres de cerca a partir dels conceptes més 

importants que es desprenen del tema que s’ha seleccionat, en aquest cas en 

relació a la didàctica als museus i la seva relació amb les institucions educatives. 

Així dons, la cerca s’ha basat en termes generals en els següents ítems, que es 

corresponen amb continguts genèrics o bé més específics respecte a la temàtica: 

“Didàctica de les ciències socials”, “didàctica i museus”, “projectes educatius i 

museus”, “museu de Mallorca i didàctica” o “Museus i secundària”. És a dir, tots 

ells s’han d’entendre com a punts de partida per a treballar amb les bases de 

dades i establir uns fonaments bàsics sobre els que començar a treballar i en 

conseqüència, desenvolupar encara més enllà l’anàlisi conceptual.  

Així doncs, les eines emprades per a dur a terme la recerca són principalment 

els cercadors als quals proporciona accés el catàleg de la Universitat de les Illes 

Balears, des del mateix catàleg plus fins a Dialnet, Scopus o Eric. A més, per 

altra banda, també s’ha accedit a la plataforma Tesis en Xarxa, atenent que les 

tesis doctorals són una font important de coneixement i de bibliografia que s’ha 

de tenir en compte quan es realitza un treball d’aquestes característiques. 

Finalment, com no pot ser d’altra manera, també s’ha treballat a partir del 

cercador acadèmic de Google o Google Scholar.  

Per finalitzar, a mode de resum, cal fer un repàs dels resultats que s’han 

obtingut a partir d’aquest mètode de treball. És important destacar que excepte 
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en contades ocasions, s’han establert els límits dins el context estatal, ja sigui a 

nivell de textos teòrics o bé d’anàlisi de projectes educatius específics. Així, 

també les llengües prioritzades han estat el català i el castellà, sobretot en relació 

al que s’acaba d’exposar, ja que si els projectes analitzats es troben en un àmbit 

proper, també ens interessa que l’aspecte teòric sobre els que es fonamenten 

estigui dins el mateix context. Pel que respecta als resultats en si mateixos, és 

especialment remarcable el fet que pràcticament tota la informació disponible en 

relació a la didàctica dels museus i els seus projectes educatius es presenten en 

format de publicació curta, en especial articles de revista o monografies 

d’aquestes publicacions periòdiques. Per tant, els llibres, tot i que se’n poden 

trobar alguns sobretot en relació a la museografia didàctica, no representen el 

gran volum d’informació publicada.  

2.2. Respecte als estudis de cas 
Atenent a que el present treball es fonamenta no només en la recerca 

conceptual sinó també en l’estudi de casos, és inevitable relatar també quin ha 

estat el procés que s’ha seguit per a dur a terme l’anàlisi. Així, el que s’ha fet en 

segon lloc és escollir 7 activitats de diferents museus d’àmbit nacional i local per 

a poder comprovar quina és la realitat de l’oferta educativa dins el context 

geogràfic que ens interessa. D’entre l’oferta d’aquestes institucions 

seleccionades, s’ha escollit una activitat per a ser analitzada segons uns criteris 

que responen sobretot a l’adequació de l’activitat al primer cicle de secundària i 

la semblança amb el contingut que es pot trobar al Museu de Mallorca, a fi de 

poder presentar una alternativa basada no només en criteris teòrics sinó també 

en l’anàlisi d’activitats que s’associen al que s’hi pot dur a terme.  

En relació a l’estructura que s’utilitzarà per a treballar, ha estat la següent: en 

primer lloc s’ha explicat quin tipus d’activitat s’ha preferit, quin és el motiu de la 

selecció i en què consisteix, per a continuació ser analitzada a partir d’una taula 

(Annex I) que servirà per a comparar resultats. Aquesta es basa en criteris 

personals però també en les aportacions fetes per Calaf, Gómez-Redondo i 

Fontal a “Diseño de un instrumento de anàlisis en recursos didácticos 

patrimoniales” (2017), on s’elabora un instrument per a analitzar recursos 

proporcionats pels museus a fi de millorar-los i que ha estat de gran ajuda. 
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També s’ha tingut en compte una guia editada per la Generalitat de Catalunya i 

elaborada per la CoP (Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, 2019) però que 

ha resultat massa complexa i per tant, poc adequada per un anàlisi d’activitats 

específiques com el que es durà a terme en aquestes pàgines; a més, la seva 

recent publicació implica un recorregut pràctic molt breu. Podem dir que es tracta 

d’un estudi de cas descriptiu il·lustratiu, ja que té la intenció d’exemplificar i afegir 

realisme la informació d’un projecte (Morra i Friedler, 2001, p.3). A més, també 

l’entenem com una tècnica per entendre o prendre decisions en relació a un altre 

objecte d’estudi - en aquest cas el Museu de Mallorca – a partir d’una 

metodologia d’estudis de cas múltiples a partir d’un disseny holístic (una única 

eina d’anàlisi) (Díaz, Mendoza i Porras, 2011, p. 12 i 13). 

Finalment, volem remarcar que la informació relativa a les activitats que s’han 

destriat  s’ha extret íntegrament de les pàgines web de cada institució (o altres 

webs de recursos) ja que entenem, en primer lloc, que el que hi hem trobat és 

suficient i en segon lloc, que estam davant el primer recurs i normalment l’únic 

que fan servir els docents per a seleccionar les sortides didàctiques. Es vol deixar 

en evidència la importància de proporcionar tota la informació necessària als 

docents sense tràmits extres o massa complexos, en tant que aquest pot ser un 

motiu que influeix en la tria de l’activitat: trobar tot allò que es requereix en un sol 

espai.    

3. Estat de la qüestió 
L’objectiu principal d’aquest capítol és presentar de manera sistematitzada 

quin és l’estat de la qüestió respecte a les investigacions i estudis realitzats dins 

el marc teòric i que fan referència a la didàctica dels museus i del patrimoni. Això 

és així amb la finalitat de poder completar el treball amb una proposta didàctica 

que es fonamenti sobre una base sòlida de coneixement envers les aportacions 

que els autors experts en la matèria han realitzat durant les dues darreres 

dècades. Així doncs, després d’un exhaustiu buidatge de fonts i bases de dades 

(procés que s’explica a l’apartat de metodologia) es poden extreure una sèrie de 

conclusions a niell global que serveixen a mode de primera aproximació a la 

matèria però també als temes específics que més han captat l’atenció dels 

professionals. Destaca per sobre els altres el més genèric, aquell que podem 
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classificar com la “didàctica i els museus”. Aquest centra l’atenció de les 

publicacions durant pràcticament tota la primera dècada del segle XXI i encara 

ara representa un tema d’interès tot i que actualment s’ha diversificat.  

Una de les propostes més primerenques sorgeix de la ma d’Àlex Amorós 

(2001). En general, parla de tots els aspectes que en els anys posteriors seran 

recurrents entre els especialitzats com per exemple la relació amb el currículum 

i les relacions entre escola i museu, però és més destacada la seva aportació 

respecte a com s’ha de tractar el projecte educatiu: segons el seu entendre, 

aquest ha de partir de la col·lecció i no del currículum. A més, comprèn que en 

tant que les visites molt sovint no es duen a terme de manera coordinada amb la 

unitat didàctica, haurien d’aprofitar-se per a treballar conceptes històrics més 

globals, com la temporalitat o les fonts. Això es pot relacionar amb el que 

comenta Serrat (2005, p.68), que reflexiona respecte a la possibilitat d’utilitzar 

els museus com a laboratoris d’història, ja que es presenten com espais 

“específicos en los que experimentar con los hechos y restos históricos”. Així 

doncs, si una de les missions del museu és investigar, per quin motiu deixam al 

marge als visitants?. És a dir, el que proposen és treballar amb el museu des 

d’una perspectiva més allunyada de la visió tradicional de “contenidor 

d’objectes”, tot i que a diferència de Amorós, Nuria Serrat considera que és a 

partir del currículum oficial des d’on ha de partir el projecte.  

De la mateixa autora podem trobar diverses aportacions properes en el temps 

respecte al mateix tema. Entre d’altres es pot destacar un article publicat a la 

revista Guix l’any 2003 sota el títol de “La didàctica en els museus del segle XXI. 

Un canvi necessari”. En aquest, Serrat es planteja quin és el paper dels museus 

en el canvi de segle fent un repàs de quina ha estat la relació de l’escola amb 

els museus en les darreres dècades. Diu que no és fins al a darrera dècada que 

s’ha vist un “augment de la sensibilització museística envers les necessitats 

escolars” (p.7) i que per tant no es troben encara sistematitzats els processos 

mitjançant els quals el museus han de relacionar-se amb l’educació. Analitza 

també quina és l’actitud dels museus envers la didàctica i com existeix la idea 

encara de que adaptar el llenguatge expositiu significa vulgaritzar el museu (per 

aquells que l’entenen encara com un lloc “sacre”).  
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En els anys posteriors segueix reflexionant respecte a la didàctica dins els 

museus – ja que és el seu camp d’especialització – en altres publicacions, com 

pot ser el capítol del llibre publicat juntament amb Santacana (Santacana i Serrat, 

2005) on aprofundeix encara més en el rerefons de la relació entre les dues 

institucions i fa un anàlisi exhaustiu respecte als punts sobre els que ha de girar 

l’acció didàctica, a partir d’una reflexió teòrica sobre que s’entén per didàctica 

museogràfica i en quines accions es materialitza. L’autora destaca la disparitat 

entre la diversificació de l’oferta didàctica i la literatura teòrica que s’ha produït al 

respecte, així com la deficient tasca avaluadora en relació a les ofertes. A més, 

segueix mantenit la idea de la necessitat d’adaptar l’exposició també al públic, 

deixant de banda l’erudició excloent, aprofitant el museu com un espai 

d’aprenentatge on poder aprendre procediments relacionat amb la missió que 

s’hi duu a terme i abandonant la tradició de treballar només a partir dels 

continguts conceptuals (Serrat, 2007).  

Dins el mateix context temporal es poden trobar altres autors que treballen 

en la mateixa línia i reivindiquen una col·laboració major entre escola i museu. 

Sánchez Torrija (2005) coincideix amb Serrat quan repassa aquestes relacions, 

considerant de la mateixa manera que són recents i que la concepció del museu 

com a lloc d’estudi i d’investigació s’ha d’adaptar. També és rellevant la idea de 

que la tendència dins la museografia és d’anar donant més importància al 

subjecte i per tant, a utilitzar la col·lecció des d’una perspectiva més didàctica. 

S’ha de tenir en compte que els museus permeten acostar als joves la història 

material i que la museografia brinda una oportunitat interessant per a facilitar 

l’apropament al passar, però també l’apropiació d’aquestes restes per part dels 

joves escolars, a partir d’una concepció patrimonial, identitària i en relació al 

coneixement del passat d’aquesta disciplina científica. Tot això són qüestions 

que exposa Gómez Alcorta (2004) quan a més, també fa referència a la dificultat 

del llenguatge museogràfica i la problemàtica que comporta per al públic escolar, 

el qual no sap desxifrar-ne els codis i per tant, se’n dilueix el missatge.  

De l’any 2006 destaca una publicació en concret. Es tracta de la revista Aula 

de Innovación Educativa en el seu nº148, dins el qual dedica la secció “Aula de...” 

a l’educació i els museus (“Entre musas y musarañas: aprendiendo de los 



 7 

museos”) que està composta per un total de 7 articles. Aquests, tot i compartir 

una temàtica particular presenten idees i propostes des de diferents 

perspectives, a més de reflexionar respecte a la idea de com i quin ha de ser el 

paper de l’educació i la seva relació amb els museus. Trepat Carbonell (2006) 

critica les tradicionals visites guiades com a única possibilitat de treballar amb 

l’alumnat d’ESO dins el museu. Per la seva banda, realitza una sèrie de 

propostes encaminades a servir d’eina per al professorat que prefereix dur a 

terme visites sense la mediació de l’equip didàctic de la institució proporcionant, 

fins i tot, algunes taules i fitxes per treballar amb les obres. De totes formes, es 

presenta encara una teoria que, tot i el seu interès, encara resulta massa 

tradicional. Un altra exemple és Percerisa (2006), que també reflexiona respecte 

als recursos per utilitzar durant una visita i intenta sistematitzar el seu disseny, a 

fi de que respongui als interessos de l’educació formal. També distingeix entre 

dos tipus diferents de recursos: aquells que tenen un format informatiu i aquells 

que proposen activitats, ambdós, en qualsevol cas, sempre han de ser 

complementats amb una guia per al docent, que ha de participar de manera 

activa independentment del paper del personal del centre. En definitiva, el més 

interessat és com rebutja la idea d’un professorat depenent de l’equip docent del 

museu o del material i aposta per la implicació absoluta abans, durant i després 

d’una visita.  

En una direcció diferent, des del meu punt de vista més avançada que els 

anteriors, trobam dues publicacions que resulten suggestives de cara al 

plantejament de noves maneres d’entendre la col·lecció museística i els equips 

didàctics, així com la relació que aquest conjunt ha de mantenir amb l’educació 

formal.  Silvia Aledroqui (2006) proposa, per exemple, un pacte entre l’educació 

i el museu per a aconseguir potenciar al màxim el procés d’ensenyament 

aprenentatge. Entre d’altres, considera que dins el muntatge d’una exposició ja 

ha d’existir un plantejament didàctic i a més, per a poder treure el màxim profit 

d’aquesta entén que la mirada s’ha d’educar a partir del que anomena “Cristales 

para mirar”, una espècie de filtres que permeten a l’espectador entendre l’obra 

des de totes les seves dimensions. Finalment, cal també fer menció a les 

reflexions de Santacana (2006), enfocades dins un context més teòric on tracta 
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la desnaturalització de l’experiència i la necessitat dels museus com un espai on 

el coneixement es converteix en físic. Les fonts, que són les peces, són una eina 

imprescindible per a l’educació i encara més en un moment on l’univers simbòlic 

de la societat i els seus individus s’ha convertit en virtual i per tant, és més que 

mai manipulable. Els seus plantejaments simplifiquen al màxim la funció del 

museu però alhora la justifiquen d’un mode perfectament fonamentat en un 

context caracteritzat per l’auge de les noves tecnologies i mitjans d’informació.  

Tot i que a final de la dècada dels 2000 es comença a diversificar la producció 

a diferència del que estava passant fins llavors, es poden trobar encara algunes 

aportacions més que reflexionen al voltant de les mateixes qüestions. Maceira 

(2009) concreta que la democratització dels museus de la que ja parlen altres 

autors s’ha duit a terme a partir d’una doble vesant: mitjançant una reorganització 

interna que ha tendit a la horitzontalitat i alhora ampliant les facilitats d’accés al 

museu (mitjançant l’adaptació del discurs però també amb la reducció de preus, 

per exemple). Així, no fa més que confirmar el que s’ha estat parlant fins ara: “los 

museus del siglo XXI están al Servicio de la Sociedad” (Maceira, 2009, p.7) ja 

que aquests han virat el seu camí cap a una aproximació més real i didàctica de 

les col·leccions. També suggereix el terme “Post - museu”, un concepte fruit de 

la societat contemporània on l’exposició és un mitjà que, com a tal, media entre 

els conceptes i la seva expressió visual, és a dir: l’objecte. Un lloc on les 

persones donen significat a patrimoni i l’interpreten segons el seu context i de 

manera autònoma, fins i tot quan la visita es duu a terme en grup. És interessant 

veure com tots els professionals que estudien la matèria arriben a les mateixes 

conclusions: el museu ha canviat, la seva concepció sacra de “temple de la 

cultura” o de “contenidor d’objectes” ja no és vàlida en una cultura eminentment 

de masses on la majoria d’experiències diàries s’estructuren a través dels mitjans 

digitals i per tant, no existeix l’interès en objectes que tradicionalment han estat 

vists només des d’una única perspectiva o directament semblen massa 

complexos en relació als nous codis de comunicació. 

Dins la mateixa línia però ja dins el context de la segona dècada del segle 

XXI Sardá (2013) entén que la major font democratitzadora d’una institució és la 

visibilització, que es duu a terme amb la difusió, acompanyada de la diversificació 
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de disciplines que s’hi concentren. Així, els museus ja no són llocs amb vitrines 

sinó autèntics centres culturals on s’hi poden desenvolupar múltiples activitats 

relacionades amb l’exposició però sense la necessitat d’estar lligades a una 

disciplina específica. L’espectador no vol una visita passiva, sinó que pretén 

relacionar-se amb l’exposició i els seus objectes i per això són necessaris els 

departaments d’educació. Aquests han estat creats a causa de les noves 

necessitats que demanda el públic tot i que molt sovint, la seva existència depèn 

dels recursos econòmics disponibles. Així i tot, els educadors han de conèixer 

l’educació formal i han de saber treballar no només amb els nous interessos del 

públic sinó també amb les noves tecnologies, que no es poden deixar de banda. 

Ja per acabar, molt més propera en el temps és la publicació de Paccioli (2016) 

que remarca conceptes ja treballats: el públic com a “comunitat interpretativa”, 

activitats basades en fomentar la relació entre públic i objecte o que el museu és 

un lloc privilegiat per a la investigació i pel foment de l’ensenyament dels 

processos d’aquesta.  

Comprovam un canvi important en les tendències a partir de la segona 

dècada del segle XXI. Així, fins llavors s’havien treballat conceptes 

exclusivament lligats a la teoria, és a dir, al què, com i en quin sentit s’havia 

d’apropar el museu a l’escola i com s’havia d’introduir la didàctica dins les 

institucions museístiques. Al voltant de 2010-2012, però, apareixen noves 

aportacions que ja no s’aturen a fer propostes sinó que analitzen la realitat de la 

pràctica educativa. L’interès recau ara en comprendre què s’ha estat fent i com 

això pot ser millorat a partir del disseny d’eines d’avaluació, de l’anàlisi de 

propostes concretes i de la introducció de conceptes relatius a la inclusió. Ja no 

està en discussió si el museu necessita un departament didàctic o no, sinó que 

es parteix d’aquest supòsit per millorar-lo i avançar cap a l’apropament definitiu 

del museu com a institució educativa a les escoles i IES. 

Per tant, després de l’anàlisi de les propostes i els conceptes que sorgeixen 

dels treballs relacionats amb la didàctica, cal tenir en compte quines tasques 

s’han duit a terme per a avaluar l’acció educativa dins l’àmbit dels museus. En 

aquest sentit, destaca per sobre qualsevol altra investigació aquella realitzada 

per l’equip de Roser Calaf dins el marc del projecte I+d+i del Ministerio de Ciencia 
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e Innovación (actualment Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) que 

es va efectuar dins el període corresponent a 2011-2014. Aquest duu el nom de 

“Evaluación cualitativa de programas eductivos en museos españoles” i té com 

a finalitat “diseñar y aplicar una herramienta de evaluación cualitativa que sirva 

para conocer en profundidad el funcionamiento y la incidencia educativa de los 

programes en museos de España” (Evaluación cualitativa de programas 

educativos en museos españoles, s.d).  

S’ha de tenir present que si els projectes educatius dins l’educació no formal 

plantejats des d’una perspectiva científica i sistematitzada són relativament 

recents, encara ho és més la idea de que aquests projectes necessiten ser 

avaluats segons uns preceptes de la mateixa manera sistematitzats. Així, arran 

de la tasca realitzada per l’equip de Calaf, sorgeixen un seguit de publicacions 

envers aquesta temàtica que aporten una perspectiva més o menys ampla de la 

situació i permeten comprovar les diferències entre els plantejaments teòrics i 

l’aplicació real d’aquests dins els centres museístics.  

A partir d’una selecció d’allò que més s’adequa a la temàtica del treball 

trobam en primer lloc l’article “La evaluación de la acción educativa museal: una 

herramienta para el anàlisis cualitativo” (Calaf, Suárez, Gutiérrez i San Fabián, 

2013). Aquest versa respecte a la proposta que l’equip realitza per a estructurar 

i sistematitzar els resultats de la investigació. S’hi exposen alguns dels 

plantejaments bàsics del projecte, tals com que l’escola és limitada i per tant, no 

és la única institució educativa vàlida, sinó que és imprescindible adoptar els 

recursos que ofereix l’entorn i que constitueixen l’educació no formal. El museu 

es presenta com una de les opcions més eficients en aquest sentit però és 

necessari treballar en la sistematització i avaluació dels continguts i les activitats 

que aquests ofereixen, a fi d’aconseguir la seva millora. Fins ara, l’avaluació s’ha 

centrat en estudis de públic i en valoracions de l’exposició i per això cal girar la 

vista cap al potencial educatiu de l’avaluació de les activitats didàctiques 

mitjançant la fabricació d’una plantilla que serveixi per a analitzar de manera 

qualitativa l’oferta museística. Les conclusions remarquen el que ja havien 

proposat altres autors: s’han de potenciar els procediments per sobre els 

continguts conceptuals i s’ha de relacionar amb el currículum, especialment amb 
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les competències, tot això a partir de tres fases diferenciades que són el treball 

previ, l’equilibri entre la visita guiada i autònoma i el treball posterior a l’aula. En 

relació al treball previ, suggereixen una idea especialment interessant, com és 

que a fi de poder aconseguir l’aprenentatge significatiu, es pot relacionar el que 

veuran a l’exposició amb els seus referents patrimonials i així seran capaços 

d’entendre els codis expositius dins els seus propis marcs.  

Les publicacions que segueixen són concrecions d’aspectes que s’han 

destacat dins el projecte o que calen matisar de manera més específica. A 

l’anterior el complementa “Desvelar competencias vinculades con el 

conocimiento escolar de las CCSS mediante la evaluación educativa del museu” 

(Calaf, Gutiérrez i Suárez, 2016). En el text anterior ja havien demostrat una 

preocupació pel treball de competències i com el museu podia ser una estratègia 

adequada per a posar-les en pràctica, per aquest motiu es decideix especificar 

quina és la millor manera de fer-ho. Després de fer un resum del projecte 

s’introdueixen alguns conceptes nous respecte als departaments didàctics, com 

per exemple que els programes aplicats des d’un equip intern són més efectius 

que els externalitzats ja que tenen continuïtat i aporten estabilitat laboral que 

afavoreix l’especialització professional en aquest àmbit. Calaf i els seus 

companys entenen que el patrimoni no és només un recurs, sinó també un 

mediador que serveix per a treballar competències ja que aquest pot ser vist i 

entès des de diversos punts de vista (“este es el verdadero potencial del museu: 

que los escolares experimenten las diferentes perspectives de los bienes 

patrimoniales” (2016, p.98). L’objectiu és valorar com el museu pot ajudar a 

adquirir competències a partir de l’anàlisi d’una mostra, arribant a la conclusió de 

que les possibilitats didàctiques no són explotades per les escoles i un altre cop, 

destacant la necessitat de la continuïtat a l’alua.  

Dins els projectes més valorats hi ha el deu Museu Thyssen-Bornemisza1, 

del qual se n’extreu un informe encara més concret que els anteriors. Aquest 

consisteix en aplicar la proposta d’anàlisi que s’ha anat estructurant en les 

publicacions anteriors al cas específic del departament d’educació d’aquest 

 
1 Al següent capítol s’analitza una de les seves propostes d’activitats actuals, però es pot dir 
que el que s’inclou aquí és encara vigent.  
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museu. El motiu de la selecció i segons entenen, de la valoració positiva, és la 

tradició de la institució des de fa dècades en potenciar el departament didàctic 

integrant-lo dins la seva missió, fins al punt que actualment, suposa un referent 

no només a nivell estatal sinó que té repercussió internacional (a partir dels 

congressos que s’hi celebren). El seu departament gaudeix d’una estructura 

correcte, destinada a la professionalització dels seus membres i a extreure la 

màxima capacitat educativa de la col·lecció, però també a la investigació en el 

camp de la didàctica museogràfica i a la formació de personal docent. D’entre 

tots els elements que destaquen, es dona especial rellevància al fet que compten 

amb una programació anual elaborada i consensuada pels membres de l’equip, 

actualitzada i adaptada als nivells del públic receptor de l’oferta. A més, realitzen 

una publicació periòdica i aprofiten al màxim la plataforma online Educathyssen2. 

El que s’ha fet des del museu és crear un discurs pedagògic propi fonamentat 

en dècades d’experiència i experimentació però tot complementat amb una 

avaluació periòdica (Calaf i Gutiérrez, 2016). En definitiva, la intenció que 

demostra l’equip investigador és establir no només un model de treball per a 

aconseguir la millora de la qualitat educativa dels museus, sinó també 

exemplificar-ho de la millor manera possible, amb un museu amb tradició i interès 

que ha integrat el concepte de l’educació patrimonial dins la pròpia estructura 

museogràfica, a fi de dotar als professionals d’un recurs base des del qual 

estructurar els programes educatius del futur. Hem de pensar que l’activitat dels 

museus i la seva millora són la millor garantia de conservació del patrimoni, ja 

que s’aconsegueix que els joves se n’apropiïn i actuïn en conseqüència quan en 

el futur, es converteixin en els ciutadans responsables de fer-ho (Calaf i 

Gutiérrez, 2016).   

És important com en els darrers anys les institucions i la mateixa 

administració s’han interessat en fomentar la connexió entre el patrimoni i les 

entitats que el custodien i el seu públic, entenent així que la base per a crear un 

vincle entre el públic i els elements patrimonials que els pertanyen és la qualitat 

de la seva difusió. Trobem, per exemple, una guia elaborada pel Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de l’any 2015 titulada Proyectos educatives y 

 
2 https://www.educathyssen.org (recuperat dia 05/06/2019) 
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culturales en museos. Guia bàsica de planificación. El seu objectiu és unificar i 

sistematitzar criteris per a dotar als professionals d’una eina que permeti elaborar 

un projecte de qualitat partint d’unes pautes establertes prèviament, mitjançant 

un estudi duit a terme per un grup de treball de la mateixa administració. En 

definitiva, el que es pretén és facilitar i alhora fomentar la necessitat de crear 

programes dins les institucions encarregades de l’educació no formal des d’un 

plantejament formal.  

Un dels temes que encara queden pendents i que en general, no tenen molt 

de recorregut és l’atenció a la diversitat dins l’àmbit dels museus. En aquest 

sentit, es poden trobar algunes propostes i anàlisis, però gairebé de manera 

residual tot i la importància que té la inclusió dins el currículum educatiu. La 

societat és diversa i els projectes dels centres museístics i patrimonials no poden 

obviar aquesta condició si no volen que la seva oferta es presenti incompleta. 

Les reflexions sobre aquesta temàtica sorgeixen en els darrers anys (tot i que 

Gómez-Redondo (2017) suggereix que algunes aportacions apareixen a 

principis del 2000) i giren al voltant de dos focus: la inclusió social en un terme 

genèric (Trabajo i Arias, 2017; Santacana, Martínez i Asensio, 2016) o bé 

centrant-se en una discapacitat o problemàtica específica com fan Pablos i 

Fontal (2018) en el seu article “Programas inclusivas para persones con TEA en 

museos. Ejemplos de buenas prácticas” on aborden la qüestió d’analitzar 

diferents programes educatius amb l’objectiu d’avaluar la seva qualitat respecte 

a l’atenció a persones amb TEA i conclouen que en general, els programes per 

persones amb diferents dificultats resulten escassos en relació a l’augment de 

detecció de casos que pateix la societat.  

Les aportacions més genèriques, per altra banda, treballen més a partir de la 

societat i la relació amb al patrimoni, i com aquest pot servir de pont per superar 

la barrera que sovint se’ns planteja davant la diversitat. És interessant que 

s’intenten aïllar quins són els factors que provoquen l’allunyament dels joves del 

patrimoni, entre d’altres coses perquè com diuen Santacana, Martínez i Asensio: 

“todo patrimonio y todos los objetos patrimoniales sólo adquieren significado 

cuando van arropados por el relato. Un patrimonio que no sea inclusivo corre el 

riesgo de transformase en inútil, obsoleto” (2016, p.19) i és evident que alguns 



 14 

sectors de la societat no es senten representats pel relat actual. A més, s’ha 

d’acompanyar l’experiència patrimonial amb materials adaptats a l’alumnat i que 

es relacionin o fins i tot parteixin del currículum oficial, ja sigui dels continguts 

conceptuals, transversals o el currículum ocult, en tant que la llibertat del treball 

dins l’educació no formal ho permet (Trabajo i Arias, 2017). 

Pel que fa a l’àmbit estrictament local, es pot afirmar que no gaudeix de gaire 

transcendència en la literatura museística i les poques experiències que es 

troben per escrit són de museus situats a Palma. Tot i això, és destacable que 

es pot comptar amb una aportació feta per Margalida Bernat (2008) on s’analitza 

una experiència educativa posada en pràctica pel museu de Mallorca. En concret 

es tracta del projecte “Balanguera”, consistent en que un centre educatiu 

“adopta” una peça del museu i treballa a partir d’aquesta de la qual a més disposa 

d’una rèplica. La intenció és des-sacralitzar els objectes artístics i introduir el 

museu dins l’escola i resulta en un èxit, ja que un gran nombre d’alumnes 

tornaven al museu amb persones alienes a l’escola. L’inconvenient més gran és 

sense dubte que com moltes iniciatives interessants, estan dissenyades per a 

nivells inferiors a secundària. També es planteja una experiència destacada però 

en relació al museu d’Es Baluard (Bauzà, 2011). Es centra en l’experiència 

“Cartografiem-nos”, també dirigit a primària però que treballa en aquest cas a 

partir del territori, ja que com diu l’autora: “un dels nexes d’unió entre l’escola i el 

museu és el territori, entès com a paisatge, mirada, construcció cultural i 

patrimoni” (Bauzà, 2011, 221). Així doncs, es treballa l’art, però també el territori 

en el sentit físic i cultural, el barri i les individualitat s dels seus habitants, però 

per contra requereix molta implicació per part de l’equip educatiu i sobretot, 

proximitat al museu.   

Abans de concloure, cal tractar alguns temes que no entren necessàriament 

dins la classificació establerta però que resulten especialment interessants de 

cara a la realització d’una proposta educativa. Ens referim als dos agents 

receptors de les propostes dels museus: el professorat i els alumnes. En primer 

lloc, respecte al professorat, es pot trobar una proposta de Arbués i Naval (2014) 

on s’exposa un experiment realitzat amb els alumnes de la universitat, 

concretament del grau d’educació primària. L’educació formal resulta un valor a 
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tenir en compte sobretot si observam que només un 20% del temps dels escolars 

es destina a l’escola. Així, la intenció d’aquests autors és demostrar als futurs 

docents les possibilitats que ofereix el museu com a recurs educatiu. S’ha de 

tenir en compte que com s’ha comentat amb anterioritat, la temàtica de la relació 

entre museu i escola és recent i per tant, encara falten recursos per a treballar-

ho. Aquests recalquen que aquesta relació ha d’anar més enllà de la simple 

visita, ja que és necessari un coneixement previ per a que es produeixi 

l’aprenentatge significatiu. Per això, proposaran als estudiants el disseny 

d’activitats relacionades amb el museus (destacant la importància de fer 

col·laborar la universitat com a centre formador de docents i els museus com a 

recurs vàlid per aquests) que llavors aplicaran i n’extrauran conclusions. En 

definitiva, intenten demostrar als alumnes com integrar les visites dins el 

currículum i a entendre que és una font no només d’aprenentatge, sinó també de 

motivació per a l’alumnat escolar, que surt de la seva rutina i aprèn a interpretar 

els codis patrimonials.  

Pel que fa als adolescents, és recomanable la visió que aporten Santacana, 

Martínez, Llonch i López (2016) respecte a quina és la percepció dels 

adolescents envers els museus que visiten amb l’institut i quin creuen que és el 

seus paper dins aquests. S’introdueix el concepte d’autoexclusió cultural, que 

s’entén com aquell procés pel qual els adolescents consideren que no tenen un 

lloc determinat dins els cercles culturals i no senten que els museus i altres 

iniciatives d’aquest tipus estiguin destinades a ells. En general, els adolescents 

consideren que el museu és avorrit, que les activitats no estan destinades a ells 

i que la única cosa que s’hi pot fer és mirar. Dintre de totes les categories de 

museus, les manco valorades són les que afecten a les ciències socials, és a dir, 

el nostre camp d’estudi. Els d’art són els més impopulars, seguits dels d’història 

i arqueologia entre d’altres. Això es deu a diversos factors, però el més rellevant 

és que no s’hi pot participar de manera activa, només s’hi pot escoltar, ja que 

segons l’estudi, la percepció adolescent és que a més, s’hi ha de fer silenci. 

Respecte a aquest últim apunt, és evident que aquesta idea s’ha de tenir en 

compte per part dels responsables dels museus, ja que no només els 

adolescents tenen aquesta percepció, sinó que en general, la tendència és 
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pensar que el museu és un lloc sagrat on s’ha de parlar en veu baixa i està 

estrictament prohibit tocar. El problema sorgeix quan els adolescents demanen 

explícitament la manipulació, ja que valoren de manera diferencialment positiva 

els centres de ciències o museus de ciències naturals. Si els adolescents volen 

comunicar-se dins el museus i practicar amb el que hi veuen, els museus ho han 

de tenir en compte alhora de dissenyar propostes i convertir-se de manera activa 

en un laboratori.  

Així doncs, aquest és el resum del que s’ha anat treballant en els darrers tems 

sobre els temes que interessen en particular per a aquest treball. S’ha de 

sobreentendre que no s’ha tractat tota la producció que ha versat sobre aquests, 

però si que s’ha intentat extreure una mostra significativa i clarificadora de quines 

han estat les tendències i cap a on s’encaminen de cara al futur de la didàctica 

museogràfica i els museus com a recursos educatius. És evident que la limitació 

a un àmbit estatal pot ser insuficient en alguns casos, però atenent a l’enorme 

volum al qual un s’ha enfrontar quan intenta seleccionar allò que més destaca 

d’entre el que s’ha publicat, es pot afirmar que aquesta limitació no ha estat més 

que qualsevol altre filtre, ja que treballant només a partir d’articles escrits en 

llengua castellana i catalana, ha resultat més que suficient per a perfilar les línies 

bàsiques dels conceptes que resultaven més destacats sobre la investigació que 

s’ha realitzat.  

3.1. Conclusions  
Per concloure l’estat de la qüestió és pertinent fer un repàs dels conceptes 

més importants que s’han tractat i quina ha estat la seva importància dins el 

context dels estudis sobre didàctica dins l’àmbit dels museus. En primer lloc, cal 

remarcar que la tendència general insisteix especialment en la col·laboració 

entre escola i museus, ja que només a partir del treball cooperatiu entre aquests 

dos ambients es poden dissenyar programes i activitats adequats. Els autors 

entenen que si l’oferta va dirigida a l’educació formal aquesta ha de ser oberta i 

adaptable a la diversitat de l’escola, que és un mirall de la societat 

contemporània. Perquè una activitat arribi a tot el públic destinatari, especialment 

si va dirigida a un grup tan heterogeni com una classe de secundària, ha de 

formar-se necessàriament a partir de la interacció entre els dos agents implicats: 
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la informació que pot aportat el docent, a nivell de grup i a nivell de currículum 

(com s’inserirà aquesta activitat dins la seqüència de la programació didàctica). 

Seguint amb el que estàvem comentant, també coincideixen en remarcar que 

el museu és una eina especialment útil en l’aprenentatge de competències i 

processos d’aprenentatge. Així, suposa una oportunitat perquè l’alumnat treballi 

amb les fonts o que aprengui a utilitzar altres procediments que afavoreixen 

l’aprenentatge. El que s’ha de fer, segons els autors, és donar importància al 

mètode, dotant als visitants d’eines per poder interpretar el que veuen: molts 

insisteixen en la dificultat que tenen els alumnes en desxifrar els codis que 

s’utilitzen en el llenguatge expositiu perquè no el coneixen i per tant, no poden 

comprendre el missatge.  

Finalment, i en relació amb allò anterior, hem de tenir en compte que el museu 

com a “contenidor” està totalment obsolet, igual que l’escola ha evolucionat i es 

troba en un moment en que la innovació i la investigació estan analitzant la 

manera de millorar-la. Els museus s’han democratitzat i això implica que el 

departament d’educació ja és un element indiscutible però a més, l’educació ha 

de formar part integral del pla director, fins al punt que les exposicions – sempre 

que sigui adequat – han de plantejar-se també des d’una perspectiva 

pedagògica, basada en l’experiència del públic i la recepció que tindrà de la seva 

part. En resum, aquestes són les idees principals que s’han anat repetint durant 

el desenvolupament de la recerca anterior i que es resumeixen també a la taula 

que es pot trobar a l’annex II.   

4. Estudis de cas 
Per a procedir correctament amb la tasca que s’ha començat en el capítol 

anterior i que consisteix en una revisió teòrica, és necessari ara complementar 

aquesta informació amb l’anàlisi d’alguns projectes educatius, a mode de casos,  

que permetin comparar quina és la realitat dels museus en comparació al marc 

conceptual que proposen els autors. La selecció dels projectes respon a certs 

criteris d’entre els quals destaca, per sobre els altres, la proximitat. Així, de la 

mateixa manera que s’ha intentat fer amb anterioritat, s’entén que per a 

dissenyar una proposta d’un museu d’àmbit local cal treballar a partir de les 

institucions que d’una manera o altra responen al mateix context, tot i que potser 
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no comparteixen ni públic ni evidentment, partida pressupostària. Per tant, 

procedim a descriure quins han estat els museus escollits i quins són els motius 

principals.  

En primer lloc, pel que fa al marc estatal era lògic apropar-se als tres grans 

museus de Madrid que, a més a més, representen tres models molt diferents de 

gestió, de col·lecció i de relació amb el context dins el qual s’adscriuen. 

Començant pel Museo Nacional del Prado, aquests permet veure com 

s’estructura l’aspecte educatiu en un gran museu canònic, una pinacoteca 

fonamentada en la col·lecció de la monarquia hispànica que abasta l’època 

daurada de la pintura europea, des dels flamencs fins als grans mestres del segle 

XVII i arribant al segle XIX amb Goya. A més, és de titularitat pública estatal i es 

situa en un espai emblemàtic de la ciutat com és el Paseo del Prado.  

En segon lloc, trobem el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Aquest 

representa un model diferent a l’anterior en tant que, tot i ser també de titularitat 

estatal, el seu fons és eminentment contemporani i s’ha reunit sobretot a partir 

de les adquisicions de l’Estat. Per tant, és de creació relativament recent i 

s’emplaça dins un context urbà específic de barri popular – Lavapiés – que 

l’obliga necessàriament a treballar aquest aspecte.  

Finalment, pel que fa a l’esfera estatal (tot i que de fet siguin institucions dins 

la mateixa comunitat autònoma) ens hem apropat al Museu Thyssen-

Bornemisza. Aquest és una institució d’origen privat (tot i que actualment és de 

l’Estat), amb una col·lecció diversa que no es centra ni en un període històrico-

artístic ni en un gènere, ni tan sols en un camp específic de l’art, tot fruit del 

col·leccionisme privat dels seus fundadors. A més, la seva gestió interna recau 

en una fundació de caràcter públic que compta amb membres de la família 

fundadora dins el seu òrgan directiu.  

D’altra banda, pel que respecta a les institucions del marc més proper, és a 

dir, dins la mateixa comunitat autònoma o en aquest cas, dins l’illa de Mallorca, 

el criteri per seleccionar un o altre museu és senzillament l’experiència personal. 

A més, però, és evident que ha estat necessària una cerca dins els principals 

recursos proporcionats tant per l’Ajuntament de Palma com pel Govern de les 

Illes Balears per tal de descartar altres programes o activitats que resultessin 
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d’especial interès. Aquestes plataformes a les que es fa esment són, 

respectivament, Palma Educa3 i Viu la Cultura4, que suposen un recurs de 

referència pels centres educatius de cara a l’organització d’activitats fora del 

centre o visites a museus i altres conjunts patrimonials.  

Així doncs, els dos museus que més s’adeqüen als interessos d’aquest treball 

són el Museu Arqueològic de Son Fornés i la Fundació Miró Mallorca 

(anteriorment coneguda com Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca). Aquests 

també representen dos models de gestió i de fons diferenciats però alhora 

comparteixen una gran activitat i implicació pel que fa a l’activitat educativa. La 

Fundació Miró és de caire públic municipal, però el seu origen és particular, ja 

que parteix d’una donació privada del mateix artista que llavors és ampliada per 

la seva viuda. A més, compta amb unes instal·lacions destinades a tallers dins 

el mateix recinte ja que aquest era el lloc de treball de l’artista contemporani Joan 

Miró.  

Per altra banda, Son Fornés és un museu monogràfic associat a un jaciment 

arqueològic al municipi de Montuïri. Pel que fa a la seva gestió, tot i que la 

propietat del museu és de l’ajuntament, està compartida amb la Universitat 

Autònoma de Barcelona, que s’encarrega de la investigació i recerca en relació 

al jaciment. Evidentment, el seu fons és eminentment arqueològic i sobretot, 

prehistòric, però també compta amb elements més tardans, fins a arribar 

pràcticament a l’Edat Mitjana pre-conquesta. Finalment, també s’han analitzat 

altres propostes, entre les quals hi ha la del mateix Museu de Mallorca (és 

imprescindible conèixer la oferta abans de fer propostes de millora) o el Castell 

de Bellver. Una de les propostes més singulars és la del grup “Aldarq, 

Arqueologia imaginativa”, una empresa que es dedica a la difusió del patrimoni 

arqueològic i posa especial èmfasi en l’aspecte didàctic de la història i 

l’arqueologia. En aquest sentit, ofereixen tallers i visites a jaciments, així com 

altres esdeveniments per a tots els públics que poden dur-se a terme dins el 

mateix centre. 

 
3 Pàgina web: http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/index.php (recuperat dia 18/07/2019). 
4 Pàgina web: http://www.viulacultura.com (recuperat dia 18/07/2019). 
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4.1. Àmbit estatal 

a) Museo Nacional del Prado5 

En aquest cas, es pot trobar tota l’oferta educativa a la pàgina web del museu, 

que està estructurada segons el públic a qui es destina i segons els nivells. En 

alguns casos s’hi poden trobar recursos didàctics, en especial algunes guies 

visuals per persones i alumnat NESE. També ofereixen propostes de formació 

per a professorat, com ara jornades, cursos i altres que possibiliten la formació 

en el camp de la didàctica i l’art. Tot i que existeix la possibilitat de fer una visita 

lliure, des de la institució s’ofereix un dossier per a professorat que vulgui seguir, 

sense guia, alguns dels itineraris que s’hi demostren. En general, però, l’oferta 

programada amb guia a secundària es basa en visites dinamitzades segons el 

nivell, algunes (sobretot per a nivells superiors) també s’ofereixen en anglès. 

S’ha escollit una activitat destinada al segon curs d’ESO en tant que és la que 

més s’adequa al nivell que ens interessa i atenent a que cap es pot relacionar en 

temàtica al que es pretén en aquest treball, ens ha semblat la més adequada. Es 

tracta d’una visita dinamitzada (concepte que utilitzen per anomenar aquelles 

visites en les que es pretén involucrar als estudiants activament) que treballa a 

partir dels retrats de personatges que allotja el museu i que alhora són importants 

per la seva historia. Així, la intenció és deixar de banda les grans pintures de la 

galeria i centrar-se en obres relativament menors però amb relació amb la 

institució i que en si mateixes també tenen valor però al marge de les 

concepcions tradicionals.  
Institució: Museo Nacional del Prado Destinatari: 2n d’ESO 
Activitat:  “Ilustres personajes” Curs de l’oferta: 2018-2019 
Temporalització: 90 minuts 

 

ítem Si / 
No Observacions: 

Objectius 
didàctics 

En relació a la 
col·lecció si 

No s’especifiquen de manera literal, però 
es poden inferir de l’explicació de 

l’activitat 

En relació a 
d’educació formal no 

A l’explicació genèrica de les activitats es 
parla del foment de processos relacionats 

amb els que proposa el currículum 
Formal No  

 
5 Recuperat de la pàgina web del museu: 
https://www.museodelprado.es/aprende/pradoeducacion (18/07/2019). 
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Estructura 
didàctica 

No formal Si 

És una visita on l’educadora intenta fer 
participar a l’alumnat a partir de la 

interrogació però no es presenta de 
manera estructurada (a la web) 

Informal no  

Relació amb el currículum no 

Tot i estar destinada a un curs específic, 
no guarda relació amb els continguts 

conceptuals d’aquest nivell establerts pel 
currículum oficial 

Recursos 
A la web no  

Al museu - No s’especifica si és necessari algun 
recurs per treballar dins el museu.  

Avaluació 

Inicial (activitats de 
preparació) - No s’especifica 

Final (activitats 
post-visita) - No s’especifica 

Plantejament 
metodològic 

Actiu o passiu Actiu 
Individual o en grup En grup (màxim de 25 alumnes) 

Coherència entre els objectius i el 
contingut de l’activitat - No s’aporta la informació necessària per 

a afirmar o desmentir 
Adequació al públic destinatari si  

Atenció a la diversitat no 

S’especifica a una secció diferent de la 
web on es deixa en evidència que totes 

les activitat d’accés són independents de 
les visites genèriques 

Taula 1. Eina per comparar activitats didàctiques de museus. Font: Elaboració pròpia basada 

parcialment en Calaf, Gómez-Redondo i Fontal (2016, p.12) 

b) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia6 
A continuació parlarem de les activats que ofereix el Reina Sofia, un museu 

d’art contemporani. Cal destacar que tenen tot el projecte educatiu anual a la 

pàgina web, disponible al complet per qui no desitgi. Igualment que en el cas 

anterior, s’estructura segons el destinatari i es basa en fugir dels mètodes 

tradicionals i apostar per experiències on el procés sigui allò més important. Des 

del mateix projecte ja plantegen els dos eixos bàsics sobre els quals el 

fonamenten: la continuïtat del projecte i la comunitat. Pel que fa a les activitats 

en si es poden trobar des de visites guiades o comentades a tallers que giren al 

voltant de temàtiques diverses (sobretot relacionades amb els temes 

transversals del currículum, com el gènere), aparentment sense relació amb el 

contingut conceptual del museu però que es lliga amb aquest per a donar als 

adolescents una visió més ampla del que és l’art contemporani. És necessari 

 
6Recuperat de la pàgina web del museu: https://www.museoreinasofia.es/educacion 
(18/07/2019). 
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també destacar les propostes per a docents, que van des d’un laboratori de 

propostes pedagògiques, sessions preparatòries per als tallers o cursos.  

L’activitat que s’ha seleccionat es correspon al primer cicle d’ESO i per tant, 

com en el cas anterior, és la que més s’apropa al públic que ens interessa. 

També s’ha de tenir en compte que els continguts de la col·lecció i el model de 

museu no tenen relació amb el que es treballa aquí i per tant, no es pot exigir el 

criteri d’adequació als continguts. En concret es tracta d’una visita comentada 

que treballa a partir de les identitats i personalitats dels artistes contemporanis i 

com això es veu reflectit a l’obra d’art, a partir de la representació del cos o 

d’elements de la personalitat que tindran rellevància a principis del segle XX. 

S’intenta treballar no només a partir de l’aspecte formal sinó també conceptual 

de l’obra.  
Institució: Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofia 
Destinatari: 1r  i 2n d’ESO 

Activitat:  “Cuerpos e identidades” Curs de l’oferta: 2018-2019 
Temporalització: 1h i 30 minuts 

 

ítem Si / 
No Observacions: 

Objectius 
didàctics 

En relació a la 
col·lecció si 

No s’especifiquen de manera literal, però 
es poden inferir de l’explicació de 

l’activitat 

En relació a 
d’educació formal si 

No s’especifiquen de manera literal però 
es sobreentenen de l’explicació genèrica 

del programa 

Estructura 
didàctica 

Formal No  

No formal Si 
La visita s’estructura a partir d’uns 

continguts que s’han de treballar durant el 
desenvolupament de l’activitat  

Informal no  

Relació amb el currículum No 

Tot i estar destinada a un nivell específic, 
no guarda relació amb els continguts 

conceptuals d’aquest nivell establerts pel 
currículum oficial 

Recursos 
A la web si Hi ha un llistat de les obres que es veuran 

i la seva corresponent fitxa de catàleg 

Al museu - No s’especifica si és necessari algun 
recurs per treballar dins el museu.  

Avaluació 

Inicial (activitats de 
preparació) no 

De caire genèric però es proporciona un 
enllaç per accedí a les recomanacions 

abans de la visita i algunes guies 

Final (activitats 
post-visita) no 

Es redirigeix la pàgina a una altra amb 
recomanacions no relacionades amb la 

visita 
Plantejament 
metodològic 

Actiu o passiu Actiu 
Individual o en grup En grup (màxim de 28 alumnes) 
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Coherència entre els objectius i el 
contingut de l’activitat - No s’aporta la informació necessària per 

a afirmar o desmentir 
Adequació al públic destinatari si  
Atenció a la diversitat - No s’especifica 

Taula 2. Eina per comparar activitats didàctiques de museus. Font: Elaboració pròpia basada 

parcialment en Calaf, Gómez-Redondo i Fontal (2016, p.12) 

c) Museu Thyssen-Bornemisza7 
En darrer lloc dins aquesta classificació, trobam el Museu Thyssen i la 

plataforma Educathyssen, probablement el que presenta una major trajectòria 

en l’àmbit educatiu dels tres que s’han seleccionat8. Començant per l’oferta per 

a docents, s’ha de dir que aquesta és especialment ample, com per exemple a 

partir dels tallers formatius o els laboratoris, que són cursos per a docents de 

diferents temàtiques i amb diferents objectius. En relació a les activitats que 

s’ofereixen a secundària, en general es presenten visites guiades i comentades 

a partir d’un tema relacionat amb la col·lecció. És evident que les ofertes són 

més diverses i en major quantitat, però aparentment, segons s’extreu de la 

informació que es troba a la web, més clàssiques i centrades en el contingut 

conceptual9. A més, és possible dur a terme en anglès gairebé la totalitat de les 

visites que es proposin (s’ha de tenir en consideració que a la comunitat de 

Madrid i arreu de l’Estat han proliferat les escoles i instituts d’ensenyament 

bilingüe, fet que pot estar-hi en relació).  

D’aquesta institució s’ha escollit una activitat que consisteix en una visita 

guiada entre les obres dels anomenats “mestres antics”. És a dir, és un 

recorregut de les obres pictòriques de la col·lecció que inclouen artistes i 

manifestacions des del segle XIII arribant al XVIII. La tria s’ha pogut dur a terme 

en aquest cas a causa de la similitud de continguts, ja que l’obra exposada al 

Museu de Mallorca és d’època medieval i moderna. És especialment interessant 

perquè és la única opció que permet comparar continguts. La diferències 

respecte a les altres recau en que no s’especifica curs ni nivell, sinó que es 

destina de manera genèrica a tot l’alumnat de secundària i batxillerat.  
Institució: Museo Thyssen-Bornemisza Destinatari: Tots els cursos d’ESO 

i batxillerat 

 
7 Recuperat de la pàgina web del museu: https://www.educathyssen.org (18/07/2019). 
8Vegeu capítol anterior.  
9 Això difereix molt respecte al que s’argumenta a l’article sobre el museu fet pel projecte del 
ministeri, on es destaca la tasca que duen a terme i la implicació de tot l’equip.  
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Activitat:  “Maestros antigues” Curs de l’oferta: 2018-2019 
Temporalització: 1h i 30 minuts 

 

ítem Si / 
No Observacions: 

Objectius 
didàctics 

En relació a la 
col·lecció si 

No s’especifiquen de manera literal, però 
es poden inferir de l’explicació de 

l’activitat 
En relació a 

d’educació formal si S’especifica que es pretén dotar als 
docents d’un recurs transversal 

Estructura 
didàctica 

Formal No  

No formal Si 
La visita s’estructura a partir d’uns 

continguts que s’han de treballar durant el 
desenvolupament de l’activitat 

Informal no  

Relació amb el currículum si Es tracten alguns conceptes que es 
corresponen amb el currículum oficial 

Recursos 
A la web si S’hi pot trobar un llistat amb les obres que 

es treballaran durant la visita 

Al museu -  No s’especifica si és necessari algun 
recurs per treballar dins el museu. 

Avaluació 

Inicial (activitats de 
preparació) -  No s’especifica 

Final (activitats 
post-visita) -  No s’especifica 

Plantejament 
metodològic 

Actiu o passiu Actiu 
Individual o en grup En grup (màxim de 25 alumnes) 

Coherència entre els objectius i el 
contingut de l’activitat - No s’aporta la informació necessària per 

a afirmar o desmentir 

Adequació al públic destinatari si Es sobreentén que es treballarà amb 
cada grup segons el seu nivell 

Atenció a la diversitat si 

Es sol·licita que en cas d’haver-hi 
alumnes NESE entre els membres del 

grup, s’avisi abans de la visita i es 
proporcionaran recursos diversos 

Taula 3. Eina per comparar activitats didàctiques de museus. Font: Elaboració pròpia basada 

parcialment en Calaf, Gómez-Redondo i Fontal (2016, p.12) 

4.2. Àmbit local 
Procedim a treballar ara a partir de les propostes d’àmbit local, que s’apropen 

més al Museu de Mallorca i per tant suposen un referent més real per a basar 

una proposta nova.  

a) Museu de Mallorca10 
És imprescindible començar aquesta tasca amb el protagonista de la 

proposta, ja que no se’n pot produir una de nova sense fonamentar-la no només 

en aspectes conceptuals i l’anàlisi de l’activitat museística d’altres institucions, 

sinó que en primer lloc s’ha d’avaluar la seva pròpia activitat a fi de poder 

 
10 Recuperat de la pàgina web: http://www.viulacultura.com/mallorca/4/ (29/06/2019) 
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comprovar quina és la situació i de quina manera aquesta pot ser millorada (si 

cal). En primer lloc, s’ha de tenir en compte que el museu no té pla director i per 

tant, falta molta informació al respecte de la orientació de la seva activitat 

educativa però també museística. Actualment, l’oferta d’activitats que s’hi duen 

a terme es pot trobar a la web de “Viu la cultura” i es tracta únicament de dos 

elements: una visita guiada per a alumnes a partir de 5è de primària, secundària 

i batxillerat i un taller de pintura de ceràmica per a alumnes d’infantil i primària.  

Així doncs, només hi ha una opció per escollir entre aquestes dues que 

s’adeqüi al que ens interessa: la visita guiada. A banda de ser la única oferta per 

a secundària, tracta la secció de la col·lecció que afecta al currículum de 2n 

d’ESO. La visita consisteix en un recorregut per les sales habilitades del museu, 

en concret dues plantes que contenen la col·lecció des d’època medieval fins al 

segle XX, amb les arts decoratives modernistes. S’ha de tenir present que la 

secció de prehistòria i època clàssica encara està pendent de ser exposada i per 

tant, no es visita actualment.  
Institució: Museu de Mallorca Destinatari: 3r cicle de primària, 

ESO i batxillerat 
Activitat:  Visita guiada Curs de l’oferta: 2018-2019 
Temporalització: 1h 

 

ítem Si / 
No Observacions: 

Objectius 
didàctics 

En relació a la 
col·lecció si 

S’expressen de manera explícita al 
document de presentació tot i que 

engloben totes les activitats 

En relació a 
d’educació formal si 

Valorar el patrimoni és un objectiu del 
currículum tot i que a la presentació no 

s’especifiqui com a tal 

Estructura 
didàctica 

Formal No  

No formal Si 
La visita s’estructura a partir d’uns 

continguts que s’han de treballar durant el 
desenvolupament de l’activitat 

Informal no  

Relació amb el currículum si 
Tot i que no es planteja de manera 

intencionada, durant la visita es treballen 
amb continguts conceptuals curriculars de 

l’àrea de geografia i història 

Recursos 
A la web no  

Al museu - No s’especifica si és necessari algun 
recurs per treballar dins el museu. 

Avaluació 

Inicial (activitats de 
preparació) - No s’especifica 

Final (activitats 
post-visita) - No s’especifica 
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Plantejament 
metodològic 

Actiu o passiu Actiu 
Individual o en grup En grup (entre 10 i 30 alumnes) 

Coherència entre els objectius i el 
contingut de l’activitat si  

Adequació al públic destinatari si Es sobreentén que es treballarà amb 
cada grup segons el seu nivell 

Atenció a la diversitat -  No s’especifica 
Taula 4. Eina per comparar activitats didàctiques de museus. Font: Elaboració pròpia basada 

parcialment en Calaf, Gómez-Redondo i Fontal (2016, p.12) 

b) Museu arqueològic de Són Fornés11  
En segon lloc ens acostam al museu arqueològic de Són Fornés, un museu 

de referència al centre de l’illa. Les possibilitats que ofereix respecte a activitats 

de caire educatiu basades en el jaciment arqueològic i el seu context és extensa 

i es correspon tan a visites guiades com a tallers per a tots els públics i nivells 

escolars. En concret, actualment es poden realitzar dues visites (a ESO): una de 

caire general adaptada a cada nivell en relació a la prehistòria balear i una altra 

centrada en l’època clàssica. Els tallers, per altra banda, solen oferir-se com un 

complement a la visita i així aprofitar el matí sencer per a acostar-se al jaciment. 

De fet, també existeix la possibilitat de traslladar aquests tallers a l’aula. Són un 

total de 7, pràcticament tots amb per a secundària (només un està destinat a un 

públic infantil).  

S’ha seleccionat d’entre totes les possibilitats que hi ha a l’abast dels docents 

un taller centrat en la ceràmica talaiòtica i destinat als cicles superiors de primària 

i tota la secundària i batxillerat. Aquest és adequat tant per al públic que el 

realitza com per a la temàtica, ja que tot i que no es correspon amb el mateix 

període històric (la ceràmica del museu actualment exposada és medieval) si 

que té coherència respecte a la manifestació artística que representa. El taller 

consisteix en classificar i estudiar restes ceràmiques d’època prehistòrica amb la 

intenció de fomentar l’aprenentatge de processos que permetin a l’alumnat 

entendre com es treballa dins un laboratori arqueològic, a partir de la restauració 

i l’anàlisi.   
Institució: Museu arqueològic de Son 

Fornés 
Destinatari: 2n i 3r cicle de 

primària, ESO i 
Batxillerat 

Activitat:  “Ceràmica Arqueològica” Curs de l’oferta: 2018-2019 
Temporalització: 1h i 30 min.  

 
11Recuperat de la pàgina web del museu: http://sonfornes.mallorca.museum/extensio-
educativa/ (18/07/2019). 
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ítem Si / 
No Observacions: 

Objectius 
didàctics 

En relació a la 
col·lecció si 

No s’especifiquen de manera explícita 
però s’entreveu de l’explicació del 

programa educatiu 

En relació a 
d’educació formal si 

Valorar el patrimoni és un objectiu del 
currículum tot i que a la presentació no 

s’especifiqui com a tal 

Estructura 
didàctica 

Formal No  

No formal Si 
Els tallers estan organitzats a partir d’una 
metodologia i estructurats a partir d’uns 
continguts conceptuals i procedimentals 

Informal no  

Relació amb el currículum si 

Tot i que no es planteja de manera 
intencionada, durant la visita es treballen 
amb continguts conceptuals curriculars de 

l’àrea de geografia i història 

Recursos 
A la web no  

Al museu si S’utilitzaran materials com: restes de 
ceràmica o fitxes per al seu anàlisi 

Avaluació 

Inicial (activitats de 
preparació) -  No s’especifica 

Final (activitats 
post-visita) - No s’especifica 

Plantejament 
metodològic 

Actiu o passiu Actiu 
Individual o en grup En grup (no s’especifica el nº d’alumnes) 

Coherència entre els objectius i el 
contingut de l’activitat si  

Adequació al públic destinatari si 
Tot i presentar la mateixa activitat per un 
públic divers, s’explica que serà adaptada 

segons el nivell 

Atenció a la diversitat si 

No s’especifica el mitjà però a la 
programació es reflexa la intenció 

d’adaptar-se a les “necessitats 
curriculars” 

Taula 5. Eina per comparar activitats didàctiques de museus. Font: Elaboració pròpia basada 

parcialment en Calaf, Gómez-Redondo i Fontal (2016, p.12) 

c) Fundació Miró Mallorca12 
En tercer lloc, hem analitzat la programació d’un altre museu amb trajectòria 

dins l’àmbit de la didàctica i l’educació, a conseqüència de la qual és visitada per 

molts de centres educatius, especialment d’infantil i primària. La Fundació Miró 

ofereix tant visites com tallers, tot i aquests estan especialment destinats als 

nivells inferiors de l’educació o bé a professionals i adults. Des d’aquesta 

institució si que s’ofereix la possibilitat al professorat de preparar la visita de 

manera prèvia i també ampliar la seva formació. És especialment interessant la 

 
12Recuperat de la pàgina web del museu: https://miromallorca.com/educacio/ (18/07/2019). 



 28 

seva oferta familiar, ja que a partir del projecte “Mons creatius” cada estació 

ofereixen tallers als infants i les seves famílies relacionats amb la fundació i amb 

l’artista. Per altra banda, pel que fa a l’activitat amb els centres, tenen diverses 

opcions de visita i a més disposen de l’opció de treballar amb maletes 

pedagògiques, adaptades a cada nivell.  

D’entre les diverses opcions disponibles, hem escollit l’activitat 10Mil M2, una 

visita dinamitzada concebuda com un laboratori d’art i arquitectura, donada la 

importància d’aquesta dins el recinte de la fundació. Atenent a que per temàtica, 

no podíem trobar cap opció que s’adeqüés als continguts que treballam, s’ha 

preferit aquella activitat que més es correspon amb el nivell educatiu. Tot i això, 

hem de tenir en compte que l’arquitectura també és un element important del 

Museu de Mallorca, tal com ho és Son Boter o el Taller Sert dins la fundació. Així 

doncs, consisteix en fer un recorregut basat en una metodologia de descobriment 

en el que els alumnes aniran descobrint els edificis i la seva importància, a més 

de treballar amb tècniques artístiques.  
Institució: Fundació Miró Mallorca Destinatari: 3t cicle de primària, ESO, 

Batxillerat, CF, universitat i 
formació contínua 

Activitat:  10Mil M2 Curs de l’oferta: 2018-2019 
Temporalització: 2h 

 

ítem Si / 
No Observacions: 

Objectius 
didàctics 

En relació a la 
col·lecció si 

El projecte educatiu parteix d’uns 
objectius explícits que es basen en la 
missió del museu i es reflecteixen al 

programa 
En relació a 

d’educació formal si De manera transversal 

Estructura 
didàctica 

Formal No  

No formal Si 
La visita està organitzada a partir d’una 
metodologia i estructurada a partir d’uns 
continguts conceptuals i procedimentals 

Informal no  
Relació amb el currículum   

Recursos 
A la web si 

És possible descarregar els quaderns per 
a l’alumnat i per al professorat per a 

preparar la visita. A més també es pot 
sol·licitar la maleta pedagògica 

Al museu - No s’especifica si és necessari el material 
per a fer la visita 

Avaluació Inicial (activitats de 
preparació) si A partir de les maletes pedagògiques i els 

quaderns 
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Final (activitats 
post-visita) si A partir del material de la maleta 

pedagògica i els quaderns 

Plantejament 
metodològic 

Actiu o passiu Actiu 

Individual o en grup En grup (60 per torn) – en grups petits per al 
desenvolupament 

Coherència entre els objectius i el 
contingut de l’activitat si  

Adequació al públic destinatari si  
Atenció a la diversitat - No s’especifica  

Taula 6. Eina per comparar activitats didàctiques de museus. Font: Elaboració pròpia basada 

parcialment en Calaf, Gómez-Redondo i Fontal (2016, p.12) 

d) Aldarq, Arqueologia imaginativa13 
Finalment, d’entre aquelles propostes més interessants, hem decidit escollit 

una activitat d’entre les ofertes proporcionades per Aldarq, que com ja s’ha 

explicat anteriorment, suposa la iniciativa més diferenciada respecte a les altres 

ja que és una empresa totalment privada i sense unes instal·lacions 

museístiques associades. Les activitats que proposen es centren en l’àmbit 

educatiu formal, però també ofereixen experiències per a adults, una de les quals 

és una mostra de cuina romana a partir d’un sopar degustació ofert dins una 

vaixella replicada. Pel que fa a aquelles que es destinen a l’educació formal, es 

centren especialment en tallers que es duen a terme dins el centre però tenen, 

també, el que anomenen “Passejades arqueològiques”, és a dir: visites guiades 

al monument talaiòtic de Capocorb Vell.  

En relació a l’activitat que més es correspon amb el que cercam en aquest 

treball, hem preferit d’entre els diversos tallers destinats a secundària (cal dir que 

la majoria són només fins a 1r d’ESO i només les visites estan disponibles per a 

cursos superiors al primer cicle), aquell destinat a treballar l’arquitectura de 

l’època talaiòtica. Aquesta proposta és la més adequada en tant que està dirigida 

al primer cicle de secundària, tot i que en realitat la seva relació amb el currículum 

només es correspongui amb 1r d’ESO. S’ha de tenir en compte que l’arqueologia 

s’ocupa especialment de la prehistòria i l’edat antiga (a Mallorca sobretot, tot i 

que evidentment, també s’excaven elements medievals), així que resulta 

complicat fer coincidir els continguts conceptuals més enllà del primer curs. Així, 

consisteix en una sessió en que els alumnes fabriquen una maqueta de paper 

mentre descobreixen els materials, formes i usos dels habitatges prehistòrics, 

 
13Recuperat de la pàgina web: http://www.aldarq.com/arqueoeduca/ (18/07/2019) 
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alhora que comparen aquests habitatges amb els habitatges actuals a fi 

d’entendre l’evolució d’aquesta tipologia d’edifici i els canvis en les necessitats 

dels qui l’habiten.  
Institució: Aldarq, Arqueologia 

imaginativa 
Destinatari: 2n cicle de primària i 

1r cicle d’ESO 
Activitat:  “Arquitectura talaiòtica” Curs de l’oferta: 2018-2019 
Temporalització: No s’especifica 

 

ítem Si / 
No Observacions: 

Objectius 
didàctics 

En relació a la 
col·lecció14 si S’especifiquen a la web on s’ofereix la 

informació de l’activitat 

En relació a 
d’educació formal no 

Els tallers estan pensats per a fer-se als 
centres educatius, però també poden 

sorgir d’iniciativa privada o d’un 
ajuntament, per exemple. No hi ha una 
relació explícita amb l’educació formal. 

Estructura 
didàctica 

Formal No  

No formal si 
La visita està organitzada a partir d’una 
metodologia i estructurada a partir d’uns 
continguts conceptuals i procedimentals 

Informal No  

Relació amb el currículum si 
De manera indirecta, ja que els continguts 

conceptuals es corresponen amb el 
currículum oficial 

Recursos 

A la web no  

Al museu si 
Per al desenvolupament de l’activitat es 

necessitarà un material que proporcionen 
des de l’empresa 

Avaluació 

Inicial (activitats de 
preparació) - No s’especifica 

Final (activitats 
post-visita) - No s’especifica 

Plantejament 
metodològic 

Actiu o passiu Actiu  

Individual o en grup En grup (no s’especifica el nombre mínim i màxim 
d’alumnes) però cada tasca és individual 

Coherència entre els objectius i el 
contingut de l’activitat si  

Adequació al públic destinatari si  
Atenció a la diversitat - No s’especifica 

Taula 7. Eina per comparar activitats didàctiques de museus. Font: Elaboració pròpia basada 

parcialment en Calaf, Gómez-Redondo i Fontal (2016, p.12) 

4.3. Anàlisi de resultats 
Per finalitzar el present capítol i complir amb l’objectiu de la seva redacció, 

s’ha de dur a terme un anàlisi dels resultats obtinguts a partir de la comparació 

de les respectives taules de cada activitat. L’estudi es desenvoluparà de manera 

 
14 En aquest cas seria “en relació al contingut”, ja que no hi ha cap col·lecció associada. 
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ordenada a partir de les diferents categories o ítems que conformen cada quadre, 

destacant si és necessari les particularitats – positives o negatives – dels museus 

que així ho demandin. Abans de procedir, però, s’ha de destacar la utilitat 

d’aquest sistema de treball, ja que ha permès de manera efectiva comparar 

l’oferta educativa dins l’àmbit dels museus de manera ordenada i estructurada, 

dotant el treball d’una informació que consideram imprescindible per a poder 

fabricar una proposta adequada a la institució de destí, el públic que n’ha de ser 

el receptor i el context tant geogràfic com social dins el que s’emmarca.  

En primer lloc, respecte als objectius didàctics, s’ha de dir que a nivell global 

apareixen més o menys especificats dins la programació. Aquests es poden 

trobar en diferents formats: d’entre les dues categories proposades a la taula, es 

presenten de forma genèrica respecte a tota la programació o de forma 

específica a cada activitat. En general, però, la tendència és no explicitar els 

objectius. És a dir, no es redacten de manera que quedin clars i numerats un per 

un i en relació a què s’han plantejat. Destaquen d’entre la mostra els museus de 

l’illa de Mallorca, ja que tots especifiquen que parteixen d’uns objectius.  

Pel que fa a l’estructura, aquesta és no formal en totes les activitats. Això vol 

dir que responen a un plantejament metodològic concret però que aquest no està 

tan estructurat i regulat com l’educació formal. Els encarregats de dur a terme 

l’activitat poden estructurar-la de la manera que consideris, alhora que també 

poden seleccionar els continguts conceptuals i procedimentals que han d’aplicar 

a diferència del que marca el currículum oficial. En cap cas ens hem trobat amb 

una estructuració informal, ja que sempre parteixen d’un projecte educatiu o una 

programació en major o menor mesura estructurada a partir d’un context científic. 

Tot i això, no sempre ha estat possible accedir a la programació i per tant, hi ha 

un buit informatiu que no permet treballar-hi més profundament.  

Seguint amb l’anàlisi, arribam a un punt conflictiu, ja que se’ns planteja un 

dubte: s’han de relacionar explícitament els continguts de les propostes 

didàctiques de l’educació no formal amb el currículum oficial? El que observam 

és que no n’hi ha cap que així ho faci, tampoc es relacionen amb cap matèria – 

ni tan sols l’àmbit de geografia i història o història de l’art, atenent a que tots els 

elements de la mostra són museus d’aquesta àrea – sinó que, si per casualitat 
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parlen d’apropar-se a l’educació reglada és a partir de la transversalitat o del 

treball amb els continguts procedimentals. Així doncs, no hem trobat cap activitat 

que respongui intencionadament a complementar algun apartar del currículum 

educatiu, sinó que es plantegen de manera genèrica.   

A continuació seguim amb els recursos. Dins aquest ítem s’ha fet una divisió 

entre aquells disponibles a la web i aquells disponibles al museu (entenent que 

es repartiran en el moment de la visita). La gran majoria no disposen del material 

penjat a la web i a més, tampoc aporten informació de què es necessitarà per 

treballar durant l’activitat. En molts de casos, això s’ha de sobreentendre a partir 

de l’explicació del seu desenvolupament – que també sol ser breu. Aquest 

element el podem relacionar amb el punt següent, que és l’avaluació, ja que 

aquest material hauria de servir per a dur-la a terme, ja sigui de manera prèvia 

per preparar l’activitat, introduir-la i avaluar el nivell de l’alumnat o bé posterior, 

per analitzat els resultats de l’acció i avaluar tots els aspectes referits a aquesta. 

En aquest sentit, només s’ha trobat el recurs penjat a la plataforma digital a la 

Fundació Miró, que posa a disposició del professorat tant un quadern de l’alumne 

per cada nivell i un quadern per al docent. S’entén, doncs, que la comunicació 

entre museu i escola, tal com proposen múltiples autors (treballats al capítol 

anterior) és bàsicament superficial i no existeix una col·laboració intencionada 

més enllà d’algunes propostes de visita prèvia15.  

En relació a la metodologia, s’ha vist com tots intenten plantejar-la de manera 

activa, però al cap i a la fi no és pot entendre de la mateixa manera una visita 

(l’opció més popular) que un taller. En aquest sentit, resulta evident que sense 

avaluació prèvia i sense un plantejament metodològic clarament actiu i 

participatiu, s’arriba de manera molt superficial a l’aprenentatge significatiu o 

directament aquest no es produeix. A més, la mostra evidencia que la tendència 

és a treballar mitjançant grups mitjans o grans (cursos o fins i tot nivells) i només 

en algunes excepcions es parteix de grups petits. En el cas d’Aldarq, directament 

es parteix del treball individual, tot i que es realitza dins una aula.  

 
15 Cal recordar que aquestes afirmacions són fruit de l’anàlisi de la información disponible a les 
plataformes digitals, ja que no hi ha hagut comunicación entre l’autora del treball i els museus.  
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Arribant ara a un altre aspecte controvertit, atendrem a la coherència entre 

els objectius i el contingut. La problemàtica recau en que molt sovint no podem 

accedir a aquestes dades perquè no tenim la informació necessària o bé dels 

objectius o bé del desenvolupament de l’activitat, ja que des de les plataformes 

web pràcticament es descriu de manera marginal en què consisteix cada 

proposta. Tot i això, entenem que si les propostes parteixen d’un programari 

estructurat segons criteris pedagògics i didàctics, necessàriament hauran de 

complir amb tal ítem. Se’ns planteja el mateix davant l’adequació dels continguts 

al públic, ja que no podem garantir que això sigui tal sense haver participat a la 

visita o taller, en tant que com en altres situacions, falta informació per afirmar 

aquest punt. Tanmateix, aparentment si que semblen adequats, a banda de que 

algunes es plantegen de manera genèrica i llavors s’adapten al públic receptor – 

segons l’explicació de la web. Aquest fet dificulta en gran mesura la tasca del 

docent i pot condicionar la decisió de participar o no ja que sense experiències 

prèvies, resulta un risc.  

Finalment, hem de parlar de l’atenció a la diversitat. Aquest és un tema que 

aparentment es deixa de banda quan s’ofereix la informació: o perquè es suposa 

obvi, perquè les activitats parteixen de metodologies inclusives o directament no 

es planteja la possibilitat de que les propostes siguin inclusives o que això sigui 

necessari. Volem pensar que aquesta darrera afirmació no és real, sinó que les 

altres són l’opció preferida per les institucions. En el cas dels tallers o de les 

activitats en grup petit, es pot sobreentendre que el plantejament metodològic 

possibilita la participació de tots els membres del grup i l’accés als continguts, 

però no és així en el cas de les visites, ja que no sabem si s’adapta el llenguatge 

o s’aporta algun tipus de suport per l’alumnat amb necessitats. El que hem vist 

és que molts tenen programes integradors però independents de les propostes 

per a l’escola ordinària. En alguns casos en què si que es parla obertament de 

l’atenció a la diversitat, no es defineix quin serà el format que s’utilitzarà per a 

garantir-la.  

Per acabar, s’han de fer unes breus consideracions generals que afecten de 

manera global tot el que s’ha dit anteriorment i que entenem que s’ha de millorar 

en totes les institucions que s’han analitzat. En primer lloc, recalcar que s’ha 
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trobat a faltar molta informació metodològica i de continguts a les webs, en tant 

que entenem que si des d’aquestes és possible la contractació d’una activitat, 

també des d’aquestes s’ha d’aportar tota la informació que un docent requereix 

per prendre la decisió de participar o no i en darrer lloc, s’ha evidenciat la falta 

de diversitat en l’oferta per a secundària dins l’educació no formal. Sense saber-

ne el motiu, es pot comprovar com allò que es proposta per als cicles superiors 

de l’ensenyament obligatori és més conceptual i conservador, destinat al treball 

individual, mentre que les opcions que s’ofereixen per a infantil i primària són 

més participatives i fomenten els processos que permeten l’aprenentatge 

significatiu de l’alumnat.  

5. Proposta educativa per al Museu de Mallorca 
La missió més important d’aquest treball és aquella que finalment adreçarem 

en aquest capítol. Això és: crear una proposta educativa per a l’ús de la seu 

principal del Museu de Mallorca com a recurs didàctic per als centres educatius, 

a fi d’aconseguir apropar aquesta institució al públic local i en especial, als 

adolescents, que són al cap i a la fi els usuaris en potència d’aquest. A més, 

també es fomenten valors imprescindibles per a comprendre i valorar la societat 

i la cultura de l’illa a partir de la conscienciació sobre la importància de la 

conservació del patrimoni i el seu estudi com a font del passat. Diu Francisco 

Copado que “La societat mallorquina ha viscut al marge de l’increment del 

nombre de muses que es va produir a finals des anys noranta i s’ha centrat molt 

més en el motor principal de l’economia balear: el truisme. Aquest fet ha provocat 

que les relacions identitàries i de vinculació entre museus locals i societat siguin 

febles o, en alguns casos, inexistents” (2017, p. 72-73) i el Museu de Mallorca 

no n’és una excepció. En aquest sentit, resulta evident que la presencia d’aquest 

entre la societat mallorquina és molt reduïda, gairebé inexistent, fet que també 

s’ha d’extrapolar a l’ambient educatiu, ja que tot i l’oferta de visites guiades, el 

període d’inactivitat durant el qual es varen dur a terme les obres de reforma ha 

suposat també una pèrdua de pes del museu dins les institucions escolars. Per 

això ara és imprescindible tornar-lo a incloure, no només perquè del contrari és 

un recurs desaprofitat, sinó perquè visibilitzant-ho i utilitzant-ho les institucions 

se n’adonaran de la seva importància i treballaran encaminats a la millora 
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d’aquest espai, perquè “el museu no només ajuda a crear identitats, sinó que les 

explica” (Copado, 2017, p.79). 

A mode introductori s’ha de fer referència al context del museu i la seva 

història, així com també al contingut que atresora i conserva. El museu neix arran 

de la demanda feta per la Societat Arqueològica Lul·liana (entre d’altres) de crear 

un museu per a contenir no només la seva col·lecció sinó altres bens mobles 

historicoartístics escampats en major o menor mesura arreu de la ciutat. Així, 

l’any 1962 es funda a partir de les col·leccions següents: el Museu Provincial de 

Belles arts situat a la Llotja, les col·leccions arqueològiques estatals custodiades 

a l’ajuntament, la col·lecció Marroig de la Diputació Provincial i altres fons 

estatals procedents d’excavacions, juntament amb les més de 2.000 peces de la 

SAL. Després de diversos conflictes respecte a la localització específica de la 

seu principal16 s’estableix definitivament al palau de Can Aiamans o “Ca la Gran 

Cristiana”, construït el segle XVIII sobre dos casals gòtics (Palou, 2015, p.7-8). 

Respecte a la propietat, aquesta recau en l’Estat, amb les competències 

transferides al Govern de les Illes Balears i depenent de la Conselleria de cultura 

fins dia 1 de gener de 2019, quan passà definitivament a estar sota la gestió del 

Consell de Mallorca (Llei 2/2019). 

Pel que fa a la col·lecció en concret, està formada per aquelles peces pròpies 

de les col·leccions esmentades anteriorment des de la seva fundació i s’ha anat 

ampliant amb el temps. Inclou una gran varietat d’objectes mobles que abasten 

des de la prehistòria fins al segle XX, des d’objectes arqueològics, pintures, 

escultures i arts decoratives, en especial ceràmica de tots els períodes, que 

s’exposen a partir d’un recorregut cronològic. Només resta per completar la 

col·lecció d’arqueologia, que serà instal·lada a la planta baixa de l’edifici. Ara, 

després d’aquesta breu introducció17, es procedirà a formular dues propostes per 

a l’ús de la col·lecció medieval de pintura i ceràmica com a recurs educatiu.  

5.1. Activitat 1: La pintura medieval a Mallorca 
A continuació es procedeix a explicar la primera proposta realitzada amb les 

finalitats que s’han explicat anteriorment. En aquest cas, es centra en la 

 
16 El Museu de Mallorca disposa d’una seu principal a Palma i dues seccions monogràfiques a 
Muro (secció etnogràfica) i a Alcúdia o Pol·lentia (secció d’arqueologia romana). 
17 Es pot trobar més informació als dossiers d’activitats (annex IV i VI). 
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col·lecció disposada a les sales 1-5 de la planta noble de museu, és a dir: la 

pintura medieval, des de la sala de “L’art al regne de Mallorca. 1229-1349” a “El 

segon gòtic internacional i les influències italiana i flamenca. Segle XV”. Aquesta 

és la secció de la col·lecció permanent exposada més amplia i amb una major 

quantitat i varietat de peces, però en concret la proposta d’activitat es centra en 

exclusiva en la pintura, de la que seleccionarem una sèrie d’obres per a ser 

treballades de manera particular per l’alumnat. 

El motius per aquesta selecció és la gran importància i influència que 

representen aquests bens mobles dins el patrimoni historicoartístic de l’illa, per 

quantitat i qualitat artística, ja que suposen les primeres mostres artístiques d’art 

cristià després de la dominació islàmica del territori, període del qual les restes 

que es conserven són substancialment més reduïdes.  

• Destinataris 
L’activitat que aquí es proposa està destinada a l’alumnat del primer cicle de 

secundària i en especial al segon curs. Això és deu a que s’ha considerat 

adequat el contingut a treballar en correspondència amb el currículum oficial de 

l’assignatura de geografia i història, ja que durant l’any acadèmic que es 

correspon a 2n d’ESO s’han de treballar continguts d’època medieval. Totes 

aquestes qüestions no exclouen en cap sentit qualsevol altre curs que estigui 

interessat en dur a terme l’activitat i no s’allunyi en excés del nivell platejat en un 

inici, ja que la importància recau en els processos i l’objectiu de l’acció proposada 

consisteix en posar èmfasi sobre les qüestions més procedimentals i pràctiques 

de l’estudi de l’art. S’ha de tenir en compte que l’activitat es concretarà i adaptarà 

a cada grup a partir d’una reunió prèvia amb el docent responsable. 

• Objectius  
En la concreció tan dels objectius com de les competències s’ha de tenir 

sempre present que aquesta és una activitat destinada a l’educació formal però 

a partir d’una institució museística i per tant, des d’una perspectiva no formal. 

Això implica la necessitat d’estructurar-la a partir d’objectius acadèmics i 

relacionats amb el currículum, plantejant uns procediments, metodologia i 

continguts adequats a aquest context, però alhora no pretenem (ni s’ha de 

pretendre si tenim en compte allò que plantegen els autors que han treballat els 
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aspectes de la didàctica i els museus) dur a terme una proposta segons una 

estructura formal, ja que tant els continguts, com l’espai i en general el context 

donen lloc a un tractament de caire més subordinat, destinat a reforçar i 

complementar una àrea específica.  

Per tot això, els objectius que es plantegen com a base del discurs que s’està 

construint són els següents: en primer lloc, valorar el patrimoni pictòric propi i la 

institució del Museu de Mallorca, ja que una de les idees de les que parteix el 

treball és precisament la falta de propostes d’aquesta institució que fomentin la 

relació entre el museu i la societat i en especial, amb l’escola. En segon lloc 

aprendre a llegir obres d’art, atès que el museu ofereix la possibilitat d’interactuar 

en primera persona amb aquestes i suposa un espai privilegiat per a 

l’aprenentatge del mètode adequat mitjançant el qual s’han de llegit i interpretar. 

També, i en relació amb l’anterior, entendre la importància de l’art com a font 

primària, és a dir, de l’art com a element d’estudi en si mateix, dels estils i 

tècniques artístiques, així com també de la història. Per acabar, treballar a partir 

de la interacció amb la realitat de la pintura els continguts curriculars 

corresponents a l’art gòtic, així com el Regne de Mallorca dins el context de la 

Corona d’Aragó i el Mediterrani medieval, tenint en compte la varietat que el 

context social i polític han provocat a la producció artística que es conserva, 

especialment el canvi de sentit respecte als estils segons la correspondència 

amb un període històric d’independència o dependència d’altres regnes, així com 

de les relacions dels mallorquins amb altres nacions mediterrànies.  

• Competències 
Atenent a les competències que estableix el Decret 34/2015 i que es 

treballaran tant a l’aula com durant la visita, seran les següents: en relació a la 

comunicació lingüística, s’ha de tenir en compte que es proposen activitats de 

debat i pluges d’idees de caire oral per dur a terme amb els alumnes.  A més, 

respecte a la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia s’ha de tenir en compte que un dels objectius és treballar amb els 

processos científics i per tant, aprendran a aplicar un “mètode científic en tasques 

en les quals es duen a terme observacions, s’estableixen hipòtesis i s’extreuen 

conclusions, amb l’objectiu de prendre decisions i adquirir disciplina, rigor, 
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paciència, risc i responsabilitat” (Decret 34/2015, p.12). També és important la 

competència d’aprendre a aprendre, ja que els alumnes aprendran a partir del 

coneixement dels processos del propi aprenentatge, l’obtenció d’estratègies de 

planificació, supervisaran el treball i l’avaluaran. Per acabar, és evident que la 

competència referida a la consciència i expressions culturals està àmpliament 

representada dins el projecte, en tant que el context, la proposta i la temàtica 

responen a qüestions de caire cultural i artístic, de valor del patrimoni i de les 

expressions artístiques com a expressió dels pobles, entre d’altres.    

• Continguts 
Els continguts des dels quals parteix la proposta o bé als quals fa referència 

són en primer lloc el museu, la institució com a tal, la col·lecció que custodia, 

quina és la seva missió; l’aspecte arquitectònic de l’edifici i la seva història; 

finalment, la pintura medieval a Mallorca des del segle XIII fins al segle XV. 

Respecte al currículum, interfereix i es relaciona amb el Bloc 3, “La història” a 

partir de: La plena edat mitjana a Europa (segles XII i XIII); El regne de Mallorca; 

l’art gòtic i l’art gòtic mallorquí; per acabar, la baixa edat mitjana a Europa (segles 

XIV i XV)   

• Metodologia 
Els procediments metodològics que s’utilitzaran són diversos i contemplen, 

entre d’altres, els preceptes del disseny universal i del treball cooperatiu. Així 

doncs, en primer lloc i respecte als grups, aquests es formaran a partir del grup 

que conforma un curs (entre 20 i 30 alumnes), ja que s’haurà de treballar dins 

l’espai de l’aula i per tant, és necessari per garantir que tots els alumnes han 

desenvolupat els continguts bàsics en arribar al museu. Així doncs, a banda del 

grup classe, durant l’activitat es formaran grups petits (5-6 persones com a 

màxim) tot i que també serà necessari fer la visita guiada amb el grup complet.  

Pel que fa al desenvolupament en si, es treballarà mitjançant activitats que 

fomentin l’aprenentatge significatiu a partir de la relació de les experiències 

prèvies dels estudiants i el seu entorn amb les activats que han de realitzar. 

L’estudiant serà el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i serà ell 

mateix qui construeixi significats sobre els continguts que es treballaran (Coll, 

2017, p.30). Per realitzar la tasca del taller, després de formar els grups petits, 
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aquests funcionaran a partir d’una metodologia de grup d’experts, ja que hauran 

de treballar tots els membres del grup amb el mateix material per distribuir-se 

finalment segons la temàtica que s’haurà gestionat durant el taller i compartir 

amb els membres dels altres grups els resultats.  

• Descripció de l’activitat 
L’activitat que aquí es proposa transcorre a partir d’una sessió introductòria 

de preparació (abans de la visita), on l’alumnat coneixerà els continguts i el 

vocabulari necessari per a dur a terme l’activitat al museu. Un cop allà, (durant 

la visita) la sessió es dividirà en dues parts, una corresponent a una visita guiada 

i l’altra al taller a partir d’exposició. En el primer cas, la visita consisteix en un 

recorregut a través de la planta baixa de l’edifici i la planta noble, en especial les 

sales d’art medieval, amb la finalitat de situar l’alumnat dins l’espai i recordar allò 

que prèviament han treballat a l’aula. La persona encarregada de guiar-los 

durant el recorregut serà l’educador/a del museu, que també s’encarregarà del 

taller posterior. Es donarà especial importància als elements que llavors també 

seran rellevants per al taller, com per exemple la presentació de les obres segons 

una estructura ordenada que respongui a un guió que llavors ells hauran 

d’utilitzar per a llegir les pintures, o bé destacar les diferències que tenen relació 

amb els temes que llavors se’ls assignaran, com la cronologia, l’estil o la 

iconografia.  

La segona part correspon al taller. Començarem per dividir el grup en altres 

grups més petits, d’entre 5 i 6 persones, sempre depenent del nombre de 

membres participants. A continuació, després de fer una explicació breu es 

procedirà a assignar a cada grup un ítem dels anomenats anteriorment 

(iconografia, cronologia, etc.) també depenent del nombre de grups petits que es 

puguin formar i amb aquest, llavors, s’encarregaran de completar una fitxa de 

catàleg de cada una de les obres que apareixen a un llistat que se’ls haurà 

proporcionat amb anterioritat – al dossier – i on hauran de tenir en compte el que 

hauran après sobre la lectura ordenada d’obres d’art pictòriques. Dins el dossier 

apareixerà un llistat de vocabulari que servirà de suport alhora de completar la 

tasca, ja que es tracta d’un vocabulari particularment tècnic que també s’haurà 

d’haver introduït en un moment anterior. A continuació, atenent que el llistat 
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d’obres respon a una sèrie de característiques que comparteixen entre si, es 

procedirà a comparar els resultats obtinguts a partir de les fitxes i on l’alumnat 

podrà veure i treballar les diferències i particularitats de cada obra alhora que 

destacar les semblances i elements que les fan pertànyer a una classificació 

específica.  

Finalment, tornant a l’aula (després de la visita), es formaran uns altres grups 

a partir dels anteriors, assignant, com a mínim, un membre de cada un d’aquells 

que han treballat una temàtica i es durà a terme una posada en comú, on 

explicaran a partir dels recursos que ells mateixos hauran creat durant el procés 

als companys què han treballat, quins han estat els resultats i quines són les 

particularitats de les obres que han vist més en particular. A disposició del 

professor responsable quedarà si vol que això es concreti en un producte final – 

pòster, guió, esquema, treball més extens, etc. – o bé considera que un debat o 

posada en comú és suficient no només per fer arribar a tots els membres els 

continguts sinó també per avaluar-los.  

• Recursos 
Els recursos poden ser de diferents tipus: en relació als materials, només és 

necessari el dossier (Annex IV) que es proporcionarà al professor responsable i 

el material per a escriure bàsic. Els humans, per altra banda, fan referència al 

responsable de l’activitat dins el museu, és a dir, un educador o educadora. En 

general, es tracta d’una proposta amb un cost de recursos molt reduït, ja que no 

requereix cap acció especial ni materials extres fabricats a propòsit. 

• Organització espai-temporal 
El desenvolupament de la proposta transcorre en tres sessions diferents: en 

primer lloc, es durà a terme una sessió preparatòria a l’aula, per part del docent 

de l’àrea i segons el dossier proporcionat pel museu. També a l’aula es farà la 

sessió final de consolidació després de la visita de 55 minuts, tal com la primera. 

Un cop al museu, es començarà amb la visita guiada, seguida pel taller i entre 

els dos ocuparan un total de 3 hores de la següent manera:  

- 15 minuts inicials d’organització després de l’arribada i explicació 

introductòria.  
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- 45 minuts de visita guiada al voltant del pati de l’edifici i les sales 

corresponents a medieval.  

- 2 hores de taller dividits en: 15 o 20 minuts d’explicació i recordatori i entre 

1h i 45 o 40 min. es desenvoluparà el taller.  

Els espais on transcorrerà l’activitat responen a dos ambients diferents: l’aula 

del centre educatiu i les sales del museu, sempre tenint en compte les mesures 

de seguretat adequades que garanteixin el correcte funcionament de l’activitat i 

la integritat de les obres exposades (es proporcionarà a l’alumnat un seguit 

d’instruccions en relació a aquesta qüestió).  

• Avaluació 
Queda a disposició del docent l’avaluació dels alumnes, però pel que fa a 

l’activitat, es proporcionarà tant a l’alumnat com als docents una enquesta 

d’avaluació que servirà per a comprovar el seu grau de satisfacció, l’èxit de 

l’activitat i altres suggeriments que puguin aparèixer amb posterioritat. Des del 

museu s’han de posar en contacte amb el centre per a conèixer quin ha estat el 

seguiment que s’ha fet posteriorment i quins han estat els resultats. S’ha de tenir 

en compte que és imprescindible per a garantir la qualitat de la proposta una 

avaluació posterior, tant després de l’activitat dins el museu com bé quina ha 

estat la repercussió sobre l’alumnat a llarg termini.  

• Atenció a la diversitat 
Tot i que s’ha dissenyat l’activitat tenint en compte els principis d’inclusió, dins 

el dossier s’adaptaran continguts i s’oferiran recursos per a l’alumnat NESE que 

ho necessiti. Seria necessari que des del museu es disposés de personal de 

suport. A més, els grups petits es formaran en col·laboració amb el professor 

responsable que proporcionarà la informació requerida per a crear grups 

diversos i que sigui capaços de funcionar de manera correcte i coordinada entre 

ells, garantint sempre la inclusió educativa.   

5.2. Activitat 2: La ceràmica medieval 
La segona proposta es centra en l’exposició de ceràmica medieval 

concentrada també a la planta noble, juntament amb les pintures i algunes 

mostres escultòriques. Com en el cas anterior, es disposa entre les saltes 1 i 5 

del museu que engloben els títols següents: “L’art al regne de Mallorca. 1229-
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1349”, “En temps de Pere el Cerimoniós. Segona meitat del segle XIV”, “El primer 

gòtic internacional I. Finals del segle XIV”, “El primer gòtic internacional II. 

Principis del segle XV” i “El segon gòtic internacional i les influències italiana i 

flamenca. Segle XV”. Com s’ha comentat anteriorment, el gruix d’aquesta secció 

supera els altres i en conseqüència s’ha volgut treballar en les dues propostes, 

a més de ser la temàtica més adequada al nivell que ens interessa. D’entre la 

multitud de plats exposats – que són l’element més indicat per a la pràctica que 

es proposarà – se’n seleccionaran entre 3 i 5, depenent del grup i a partir d’unes 

reproduccions l’alumnat podrà manipular-los i treballar-hi.  

Es justifica la proposta a partir del fet que encara no està exposada la secció 

d’arqueologia i actualment és impossible, per tant, dur a terme un taller amb 

restes arqueològiques anteriors. A més, com bé s’ha dit, és adequat als 

continguts conceptuals del currículum. Per altra banda, però, la ceràmica ofereix 

una oportunitat de la qual no disposem amb la pintura, atès que representen 

objectes quotidians, d’ús diari a les taules de l’època, objectes que tenen valor 

no només per la seva qualitat artística sinó també com a font indiscutible de la 

societat del seu moment: la classe social, el lloc d’origen, el jaciment o pou on 

van ser trobats, els usos als quals estaven destinats, tot això és informació que 

podem extreure d’aquestes restes i que els adolescents poden utilitzar per a 

aprendre a estudiar les mostres del que ens resta del passat com a font primària.  

• Destinataris 
Aquesta activitat proposada, tal com l’anterior, té com a destinataris principals 

a l’alumnat de primer cicle de secundària, concretat en el segon curs. Els motius 

són l’adequació dels continguts en relació al currículum, ja que segons estableix 

aquest, el període medieval s’estudia durant el curs de 2n d’ESO a l’assignatura 

de geografia i història. A diferència de la proposta anterior, però, aquesta 

representa una opció més adaptable i oberta a altres nivells, ja que la finalitat 

essencial és apropar l’estudi de les restes a l’alumnat, dotant-lo d’eines per al 

seu anàlisi i potenciant la reflexió que servirà per arribar a conclusions sobre 

aspectes relacionats amb el passat. A més, s’ha de tenir en compte que l’activitat 

es concretarà i adaptarà a cada grup a partir d’una reunió prèvia amb el docent 

responsable. Així doncs, remarcar encara més del que s’ha fet anteriorment que 
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la importància recau en els procediments i l’adquisició de competències i 

habilitats d’estudi de caire pràctic.  

• Objectius  
Com s’ha explicat anteriorment, s’ha de tenir en compte que les activitat que 

es proposen estan destinades a l’educació formal. Així, aquesta s’estructura 

mitjançant el plantejaments d’uns procediments, metodologies i continguts 

adequats a aquest context, així com també d’objectius acadèmics i de relació 

amb el currículum. Però en cap cas, no és la intenció dissenyar una proposta 

segons una estructuració formal perquè el context que ens ocupa requereix un 

tractament diferenciat, a mode de complement de l’assignatura de geografia i 

història.  

Així, els objectius plantejats són els següents: comencem per valorar el 

patrimoni pictòric propi i la institució del Museu de Mallorca, ja que una de les 

idees de les que parteix el treball és precisament la falta de propostes d’aquesta 

institució que fomentin la relació entre el museu i la societat i en especial, amb 

l’escola. A continuació, aprendre tècniques científiques per a treballar amb restes 

arqueològiques, dotant l’alumnat d’eines per estudiar i entendre el passat 

mitjançant la formació dels seus propis discursos i apropant-los a la història com 

a ciència i alhora allunyant-los de l’estesa concepció d’aquesta com una 

assignatura obligatòria basada totalment en els continguts conceptuals. En 

relació amb l’objectiu anterior, plantegem també el següent: entendre 

l’arqueologia i les restes materials del passat com a font primària de la història, 

com una ciència d’estudi del passat que treballa amb objectes que signifiquen 

idees i realitats pròpies, ja que és imprescindible comprendre això si pretenem, 

entre d’altres, que també puguin entrar a un museu i llegir els codis que s’hi 

utilitzen. Finalment, com a conclusió als objectius plantejats a les línies superiors, 

treballar la realitat de la cultura i la societat mallorquina en època medieval des 

de la conquesta catalanoaragonesa, gràcies a la possibilitat de manipular 

objectes que formaren (i formen) part d’aquesta.  

• Competències 
Segons els que estableix el Atenent Decret 34/2015 l’educació té com a 

finalitat l’adquisició per part dels estudiants d’una sèrie de competències que 
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aquí s’han tingut en compte alhora de dissenyar la proposta. En concret, seran 

les següents: pel que fa a la comunicació lingüística, s’adquirirà un lèxic específic 

ja que les tècniques i els processos de producció de la ceràmica requereixen un 

vocabulari concret per a ser comprès. A més, hauran de debatre i arribar a 

consensos, i per tant, es requereixen habilitats comunicatives. En relació a la 

competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, s’ha 

de tenir en compte que partim de la base que l’activitat serveix per a posicionar 

els alumnes enfront al mètode científic per estudiar les restes arqueològiques, 

però a més, també serà necessari aplicar magnituds i altres eines matemàtiques 

alhora que entendran com l’aparició de noves tecnologies i avenços científics 

han millorar les condicions de vida al llarg de la història mitjançant l’estudi de les 

tècniques de producció de ceràmica. Respecte a la competència d’aprendre a 

aprendre, és evident que a partir del treball autònom l’alumnat gaudirà del procés 

d’autoaprenentatge i se’n sabrà el protagonista. A partir del debat i el pensament 

crític també adquiria sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, alhora que treballarà 

amb els codis de conducta que s’han desenvolupat al llarg de la història. Per 

acabar, com en la proposta anterior, la competència de consciència i expressions 

cultural és també present a l’activitat ja que al cap i a la fi, els objectes exposats 

són part del patrimoni i una expressió dels seus usuaris, és a dir, una 

representació cultural de la societat que els fabricà.  

• Continguts 
Els continguts a partir dels quals s’estructura la proposta o als que es 

relaciona són:  el museu, la institució com a tal, la col·lecció que custodia, quina 

és la seva missió; l’aspecte arquitectònic de l’edifici i la seva història; a més, la 

producció de ceràmica de luxe durant l’edat mitjana. En relació al currículum, 

connecta amb el Bloc 3, “La història” a través de: La plena edat mitjana a Europa 

(segles XII i XIII); El regne de Mallorca i finalment la baixa edat mitjana a Europa 

(segles XIV i XV). 

• Metodologia 
Pel que fa a la metodologia que s’ha pensat utilitzat, cal dir que no s’ha 

restringit a un corrent o sistema únic, sinó que s’ha combinat a fi de crear un 

mètode de treball que completi de la millor manera possible l’aprenentatge de 
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l’alumnat. En primer lloc, tractant les agrupacions que es formaran per a dur a 

terme el taller, aquests sorgiran del grup classe (entre 20 i 30 alumnes), que 

treballarà primer dins l’aula de manera conjunta i que llavors es dividirà en grups 

de 4 a 6 persones per a dur a terme l’activitat. Això és per garantir que tots 

parteixen de la mateixa base i han treballat des de la mateixa perspectiva amb 

el professor encarregat de la matèria i en conseqüència, dins el museu, actuar 

de la mateixa manera. També dins la institució es farà una part amb el grup 

complet ja que està plantejada una visita guiada inicial.  

Parlant del plantejament metodològic del desenvolupament de l’activitat, com 

ja s’ha explicat a l’activitat anterior, es treballarà a partir del desenvolupament 

d’experiències que fomentin la relació de conceptes entre l’entorn de l’estudiant 

i el que veurà al museu. El taller, per altra banda, transcorrerà segons un 

plantejament que parteix (o està inspirat) en l’aprenentatge basat en problemes, 

ja que els alumnes, a partir d’un material, hauran d’aconseguir resoldre una 

qüestió que se’ls ha proposat amb anterioritat i que serà explicada més envant. 

També es posarà en pràctica el cercle de consens durant l’activitat de 

consolidació posterior a la visita-taller, a fi de que aconsegueixin posar en comú 

i arribar a acords sobre el que han après.  

• Descripció de l’activitat 
L’estructura que es seguirà no dista gaire del que és una sortida didàctica, ja 

que es desenvolupa en tres sessions relacionades entre si. Així doncs, l’activitat 

consisteix en primer lloc en una sessió preparatòria on es tractaran continguts 

conceptuals sobre el museu, la col·lecció i l’activitat que es farà durant la visita. 

Això és imprescindible ja que en aquest cas, els alumnes participants han 

d’haver treballat amb un vocabulari concret per garantir que el taller transcorre 

sense problemes. Un cop dins el museu, es comença amb una visita guiada al 

voltant de la planta baixa i la planta noble, focalitzant en les peces que serviran 

de base per al taller, destacant les seves particularitats i el seu context. També 

es parlarà de les peces que es situen al voltant dels expositors de ceràmica i en 

general de quin tipus de material custodia la institució museística.  

La segona part de la visita és el taller. Aquest consisteix en una activitat 

centrada en diverses peces, en concret plats, de diferents moments i contextos 
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però totes d’època medieval que es distribuiran entre els alumnes, que s’hauran 

distribuït anteriorment a partir de grups petits. Cada grup practicarà amb les 

mateixes peces que es trobaran fetes bocins. Llavors, seguint el dossier que 

tindran a la seva disposició completaran una sèrie d’exercicis i fixes que els 

guiaran a través de l’anàlisi de cada fragment. L’objectiu final és la reconstrucció, 

a partir del material que hauran elaborat ells i d’altres recursos que se’ls donaran, 

de cada una de les peces seguint criteris propis de l’estudi científic i la restauració 

patrimonial. Així, no només podran manipular els objectes i els estudiaran de 

manera directa, sinó que s’aconsegueix apropar-los de tal manera que 

s’estableix un vincle entre els adolescents i el patrimoni que fomentarà la seva 

valoració.  

Per acabar, un cop a l’aula, es proposta una sèrie d’activitats que tenen com 

a finalitat la consolidació dels continguts apresos, alhora que l’avaluació. Així, el 

que hauran de fer és un cercle de consens, on entre els membres del grup aniran 

conceptualitzant el que han après, quines són les coses més importants i que 

n’han extret de la visita per arribar a una conclusió de consens que servirà no 

només per consolidar de manera grupal i individual allò que n’han extret del taller 

sinó també, si el docent així ho considera, podrà avaluar – amb nota numèrica o 

no – el resultat.  

• Recursos 
Respecte als recursos, aquests responen a diferents elements, però 

bàsicament entenem que hem de parlar dels recursos materials i humans. En el 

primer cas i a diferència de la proposta anterior, serà necessari més material, 

com són les reproduccions de diverses peces exposades, desfetes en bocins (a 

poder ser que respectin les porcions originals. És a dir, que es facin segons 

l’estat original de la peça abans de la restauració) que serviran com a font 

d’anàlisi i que reconstruiran. Per a això també serà necessari material de 

restauració que permeti enganxar cada fragment però que també possibiliti la 

desfeta un cop s’acabi l’activitat. Seria ideal que en acabar els alumnes 

poguessin emportar-se les reconstruccions, però això suposaria un increment 

pressupostari important. A banda, treballaran també amb el dossier (Annex VI) 

proporcionat des del museu i el material d’escriptura habitual. El recursos 
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humans imprescindibles són l’educador/a del museu i el professor/a 

responsable, que hauran de col·laborar i comunicar-se tant amb anterioritat a la 

visita com durant la posada en marxa del taller, per garantir la qualitat de l’acció. 

En conclusió, és un projecte que requereix d’una acció més complexa, com és 

la reproducció de peces arqueològiques però que s’ha intentat facilitar al màxim 

amb la seva reutilització.  

• Organització espai-temporal 
 La temporalitat respon als mateixos criteris que s’ha usat anteriorment: a 

partir de tres sessions diferents, una de preparatòria de 55 minuts a l’aula i una 

altra de 55 minuts també a l’aula però de consolidació, després del taller. 

Aquestes corren a càrrec del docent responsable però segons les indicacions, si 

així ho considera, que s’estableixen a la proposta i que se’ls fa arribar a través 

del dossier d’activitats.  

Ja dins el museu, es farà una visita guiada anterior al taller que implicaran un 

total de 3 hores: 45 minuts de la primera i 2 hores de la segona. Es distribuiran 

seguint aquest esquema:  

- 15 minuts inicials d’introducció, situació dins l’espai i organització.  

- 45 minuts de visita guiada, des de la planta baixa i al voltant de la planta 

noble, en especial a les sales d’art medieval.  

- 2 hores de taller, gestionades al mateix temps en 15-20 minuts 

d’explicació i repàs i el temps restant dedicat a la pràctica.  

Els espais que serviran d’aula dins el museu seran, si és possible, el pati, ja 

que ofereix un espai privilegiat, amb llum i amplitud abastament com per instal·lar 

a l’alumnat còmodament sense problemes. En cas de que les condicions 

meteorològiques no permetin que així sigui, l’espai més adequat és la sala 

d’actes, ja que hem de tenir en compte que no es disposa ara mateix d’una aula 

específica dins l’edifici que pugui ser contemplada com alternativa al pati interior. 

Finalment, com és obvi, es tindran en compte les mesures de seguretat 

adequades que garanteixi la integritat de la col·lecció i que seran tractades amb 

els adolescents abans de l’inici.   

• Avaluació 
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És el docent qui en darrera instància decideix com avalua a l’alumnat un cop 

acabada la visita així com també és el responsable de decidir quina és la 

continuïtat que té el taller dins l’aula. Tot i això, es repartirà una enquesta 

d’avaluació als participants de l’activitat (tan docents com alumnat) que atendrà 

a qüestions com el grau de satisfacció o els aprenentatges adquirits durant el 

transcurs de l’estada al museu. És aquest qui s’ha de posar en contacte amb el 

responsable del centre educatiu per a conèixer les accions que s’hi han duit a 

terme a mode de seguiment i quins són els resultats. En tot moment, la qualitat 

de la proposta depèn de l’avaluació de resultats amb l’objectiu de millorar els 

punts febles.  

• Atenció a la diversitat 
L’activitat ha partir d’una base de principis inclusius que es complementaran 

amb l’adaptació d’alguns elements del dossier, així com s’oferiran també altres 

recursos per a alumnat NESE que així ho requereixi. Els grups petits es formaran 

a partir de la col·laboració entre el centre i l’educador/a del museu, a partir de la 

informació necessària per a crear grups inclusius i funcionals.  

6. Conclusions 
En relació a les conclusions que podem extreure després de realitzar aquest 

treball, en general ja s’han comentat en apartats anteriors però es pretén 

ressaltar-les ara per garantir que s’estableix de manera clara allò que ha resultat 

més destacat. En primer lloc, s’ha demostrat la necessitat d’integrar l’educació 

dins el mateix projecte del museu, ja que en aquest cas no ha estat possible 

perquè encara està en procés de redacció. Així, el museu manca encara d’un pla 

director que estableixi la missió i en conseqüència, la proposta s’ha basat en la 

col·lecció exposada i en cap cas queda integrada dins aquest de manera 

adequada. A més, tampoc té departament educatiu propi, fet que també influeix 

en aquest aspecte, i més en un moment en que està assumit, tant per la teoria 

com la pràctica, que aquest és imprescindible. Així mateix, resulta molt difícil 

treballar amb un museu que no està acabat, però no representa una excusa 

vàlida ja que l’exposició actual permet sense problemes estructurar un projecte 

complet i aconseguir, d’una vegada, apropar aquest museu a la societat més 

jove.  
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En conclusió, el que s’ha intentat és lligar la teoria i la pràctica a partir d’una 

proposta que parteix de l’avaluació (dels estudis de cas), a fi d’aconseguir una 

base sòlida i sigui capaç de funcionar dins el context en el que s’emmarca. Per 

això ha estat important tot el procés, des de la recerca conceptual – per entendre 

quins temes s’han tractat en els darrers temps i quin és l’estat de la qüestió en 

l’actualitat però a més, quina és la direcció que es marca en un futur –, fins a 

l’estudi dels cases que s’ha exposat anteriorment, per analitzar la pràctica i quina 

és la correspondència entre un i altra. En general, ha aparegut com un tema molt 

ampli, amb molta bibliografia que, en paral·lel a les teories educatives, s’està 

actualitzant i ha agafat embranzida, sobretot en un moment en que la societat de 

la informació s’ha consolidat. Es pot dir que la teoria i la pràctica no estan tan 

allunyades però si que és habitual, tant en els textos com en l’oferta museística, 

prestar més atenció als nivells inferiors del sistema educatiu (infantil i primària), 

deixant a l’alumnat de secundària en segon lloc i participant només en visites 

guiades, que tot i ser interessants, no fomenten l’aprenentatge significatiu ni 

desperten gaire interès en el els adolescents, ja de per si desencantats amb el 

món educatiu.  

En relació a això últim, també voldríem recalcar que tot i que els autors parlen 

de l’adquisició de competències, els museus no sempre traslladen aquestes 

propostes, ja que és habitual l’ús de paraules com “visita dinamitzada”, que no 

és res més que una visita guiada on es permet la participació, fins a cert punt, 

de l’alumnat. Per això hem de fomentar la comunicació entre l’escola i aquestes 

institucions: la proposta s’ha d’inserir al currículum, a la programació didàctica i 

alhora, s’ha de poder adaptar també a la diversitat de l’aula. Tot això, doncs, 

només és possible a partir de la creació de propostes relativament obertes que 

puguin ser completades segons les circumstàncies de cada visitants.  

Finalment, és necessari acostar els museus a la societat i això s’ha de dur a 

terme mitjançant l’educació i la difusió. Fer un programa educatiu hauria de ser 

una de les primeres accions de les institucions museístiques ja que, tot i que es 

tracta d’una tasca que requereix esforços, no sempre així requereix també una 

gran inversió pressupostària. Per tant, fins i tot el museu més petit pot intentar 

apropar-se al públic mitjançant les estratègies que aquí s’han estat estudiant.  
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Per altra banda, cal deixar en evidència la falta de recursos en relació a 

l’atenció a la diversitat. Ressalta que tant els autors com la pràctica ignoren això. 

Els textos que s’han pogut trobar són relativament recents i escassos, i només 

fan referència a qüestions generals o bé, en alguna excepció, a alumnat amb 

necessitats específiques. Les propostes analitzades a l’apartat de l’estudi de cas 

demostren també que ni tant sols els grans museus tenen en compte les diferents 

necessitats dels alumnes – només les de caire físic com l’accessibilitat. Tot això, 

a més, dins un context on clarament falta informació a la web que pugui ajudar a 

un docent alhora de prendre una decisió respecte a la realització d’una activitat 

o altra, ja que la decisió, sovint, s’ha de fer pràcticament a cegues. La nostra 

proposta ha intentat ser inclusiva des de l’inici, partint de metodologies 

adaptables a l’alumnat i que fomenten l’aprenentatge autònom, a banda de 

proposar la col·laboració amb el docent responsable i incorporar alguns materials 

adaptats, com per exemple les imatges de les peces sempre que aparegui el títol 

o l’esquema de les ceràmiques desfetes.  

Això és en definitiva el contingut que ha resultat més recurrent durant el 

transcurs del treball. La intenció ha estat en tot moment dotar al museu d’una 

eina per apropar-se a la comunitat educativa i començar a treballar en una 

direcció més focalitzada en la didàctica i l’educació com a element indiscutible 

d’un museu de la qualitat del que ens ocupa. Consideram el museu com una 

institució que representa un recurs rellevant dins l’àmbit educatiu, però a més, 

també és imprescindible dins el context de l’estudi i conservació del patrimoni i 

evidentment, en l’actualitat manca d’un programa que en garanteixi la correcta 

difusió i ús. Amb el canvi de direcció s’està duent a terme un pla director, però 

aquest el redacta un equip de professionals extern al museu (Salvà, 2019) quan 

allò ideal és que els mateixos treballadors del museu, que el coneixen i hi 

desenvolupen la seva feina en fossin els redactors. A més, també hem de tenir 

en compte que fins aquest moment no s’hi ha destinat els recursos necessaris, 

ja que entre d’altres coses, no tenen educador propi, sinó que el responsable 

depèn del Consell de Mallorca i també realitza altres tasques. Tot i això, tenim 

l’esperança que a partir de la transferència de les competències d’una institució 

a l’altra la situació millori, juntament amb el nou nomenament de la directora.   
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Annex I. Eina per comparar activitats didàctiques de museus. 
 

Es proporciona en primer lloc la informació bàsica relativa a l’activitat, com són les dades del 
museu, temporalització, destinataris, títol i curs, ja que serà imprescindible per entendre el context 
en el qual s’està treballant. 

Institució:  Destinatari:  
Activitat:   Curs de l’oferta:  
Temporalització:  

 
 

Font: Elaboració pròpia basada parcialment en Calaf, Gómez-Redondo i Fontal (2016, p.12) 
 
La segona part de la taula representa els ítems que s’han considerat necessaris per a analitzar 
les activitats. Així, la taula és d’elaboració pròpia però també es basa parcialment en els criteris 
que estableixen Calaf, Gómez-Redondo i Fontal (2016, p.12). En concret, tot i que s’ha utilitzat 
aquest article com a base en general, s’ha extret literalment l’ítem “Estructura didàctica”, perquè 
s’ha considerat important de cara a comprendre sobre quina idea està estructurada cada activitat.  
La teoria considera transcendental que cada programa o activitat educativa presenti uns objectius 
i aquí s’ha optat per dividir-los en dos sub-ítems diferents: en relació a la col·lecció perquè cal no 
oblidar que al cap i a la fi, el museus tenen com a missió l’estudi i custòdia d’uns bens mobles i en 
relació a l’educació formal, ja que, tal com també exposa la teoria, no podem considerar una 
proposta a nivell qualitatiu si no es contemplen objectius que la relacionin amb l’educació formal a 
la qual va destinada. D’aquí també ha sorgit l’ítem de “relació amb el currículum”, perquè volíem 
valorar quantes de les activitats tenien en compte aquest aspecte alhora de crear una proposta. 
Hem de tenir present que al cap i a la fi, les visites tenen lloc dins un context específic que es 
correspon amb un element del currículum oficial.  
També els recursos eren un aspecte rellevant que volíem destacar perquè s’ha considerat que 
l’accés a aquests facilita la tasca docent, ja sigui en el moment de la visita o en estat previs de 
preparació d’aquesta. Si ja estan disponibles a la web, el docent pot valorar el què s’hi farà i pot 

ítem  Si / 
No Observacions: 

Objectius 
didàctics 

En relació a la 
col·lecció   

En relació a 
d’educació formal   

Estructura 
didàctica 

Formal   
No formal   
Informal   

Relació amb el currículum   

Recursos A la web   
Al museu   

Avaluació 

Inicial (activitats de 
preparació)   

Final (activitats 
post-visita)   

Plantejament 
metodològic 

Actiu o passiu   
Individual o en grup   

Coherència entre els objectius i el 
contingut de l’activitat   

Adequació al públic destinatari   
Atenció a la diversitat   
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preparar les sessions en conseqüència. També s’ha volgut tenir en compte l’avaluació, ja que en 
coherència amb les tendències de la literatura sobre el tema aquest és un aspecte que demostra 
quina transcendència té un projecte. L’avaluació serveix per comprovar quin ha estat l’impacte a 
l’alumnat i quines són les debilitats que es poden corregir per millorar-lo.  
El plantejament metodològic entra en joc en el moment en que la tendència aconsella donar més 
importància als processos que als continguts i per tant, al procés d’aprenentatge. Per això és 
adequat saber quants museus tenen això en compte i treballen a partir de metodologies actives. 
Pel que fa a la coherència entre objectius i continguts, també respon a una qüestió qualitativa: 
perquè un projecte pugui ser considerat de qualitat ha de ser coherent i per això, s’han de 
comparar els dos aspectes.  
Finalment, els dos ítems que segueixen responen a qüestions inclusives. L’adequació al públic es 
valora a partir d’elements com la dificultat o l’apropament al currículum del nivell del públic 
destinatari i també té a veure amb la coherència. Una activitat que s’escapa del seu públic no pot 
ser considerada positivament. L’atenció a la diversitat és un element que no podem deixar de 
banda ja que conclou tot allò anterior: hem de saber quants de museus estan al dia en qüestions 
d’inclusió en tots els sentits i quines són les mesures que es prenen, atenent a que aquest aspecte 
és relativament nou dins la teoria.  

Annex II. Taula – resum de l’estat de la qüestió. 
Primera dècada del s.XXI 

2000-2010/12 

Segona dècada del s.XXI 

2010/12-2019 

- Conceptualització: com ha de ser la 

didàctica? 

- Els departaments educatius 

- Propostes concretes 
- La relació del museu i l’escola 

- La democratització dels museus o la 

“vulgarització” del discurs 

- L’accés dels estudiants als codis 

museogràfics 

- Avaluació: dels programes i de la 

percepció que en té el públic 

- La inclusió: cultural (el museu i el 

barri/societat) i educativa 

- El museu com a institució educativa 

- El museu com a recurs per adquirir 
competències: l’educació no formal 

com a complement del currículum 

- La didàctica com a part integrant de 

la missió 

- La professionalització dels 

encarregats de la didàctica 

Taula comparativa entre els conceptes més estudiats abans i en l’actualitat. Font: elaboració 

pròpia. 
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Annex III. Quadre resum de l’activitat 1 
Títol: La pintura medieval a 
Mallorca 

Destinataris: 2n d’ESO 

L’activitat consisteix en treballar l’anàlisi d’obres d’art a partir de les obres que s’exposen al museu de l’època medieval. Només s’analitzarà la pintura, però 
es podran veure altres tècniques com escultura o ceràmica mitjançant una visita guiada prèvia 

Objectius 
- Valorar el patrimoni pictòric propi i la institució del Museu de Mallorca 
- Aprendre a llegir obres d’art 
- Entendre la importància de l’art com a font primària 
- Treballar a partir de la interacció amb la realitat de la pintura els continguts curriculars corresponents a l’art gòtic, el Regne de Mallorca dins el context 

de la Corona d’Aragó i el Mediterrani medieval.  
Competències 

Comunicació lingüística Activitats de debat de caire oral 
Competència matemàtica i 
competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

Aplicar un mètode científic en tasques en les quals es duen a terme observacions, s’estrableixen hipòtesis i s’extreuen 
conclusions, amb l’objectiu de prendre decisions i adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat 

Aprendre a aprendre 
 

A partir del coneixement dels processos del propi aprenentatge, l’obtenció d’estratègies de planificació i supervisió i 
avaluació del treball. 

Consciència i expressions 
culturals 

Valoració del patrimoni i de les expressions artístiques com a expressió dels pobles 

Continguts 

El museu 
El museu, la institució com a tal, la col·lecció que custodia, quina és la seva missió; l’aspecte arquitectònic 
de l’edifici i la seva història; la pintura medieval a Mallorca des del segle XIII fins al segle XV. 

El currículum 
Bloc 3, “La història” a partir de: La plena edat mitjana a Europa (segles XII i XIII); El regne de Mallorca; l’art 
gòtic i l’art gòtic mallorquí; la baixa edat mitjana a Europa (segles XIV i XV)   

Metodologia 
Grup gran i grups petits 

 
Treball a partir de metodologies de foment de l’aprenentatge significatiu, com el constructivisme. També a 
partir de grup d’experts 

Descripció 
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A partir del dossier, es treballarà a l’aula en una primera sessió sobre els conceptes i temes que es veuran al museu. Llavors, durant la visita es farà en 
primer lloc una visita guiada i a continuació, un taller que consisteix en analitzar obres d’art en grups petits i trobar-hi relacions a partir de la recollida ordenada 
de dades. A classe, llavors, es faran grups d’experts i aniran compartint el que han fet al museu.  

Recursos 
El dossier d’activitats 

Organització espai-temporal 
Un total de 3 hores:  

- 15 minuts inicials d’organització després de l’arribada i explicació introductòria.  
- 45 minuts de visita guiada al voltant del pati de l’edifici i les sales corresponents a medieval.  
- 2 hores de taller dividits en: 15 o 20 minuts d’explicació i recordatori del que es farà i quins continguts tractarem i entre 1h i 45 o 40 min. es 

desenvoluparà el taller.  
Avaluació 

La continuïtat de l’activitat depèn del professor o professora responsable. En relació a l’activitat, es passarà un qüestionari a docents i alumnes, alhora que 
es contactarà amb el centre per recollir informació sobre el recorregut que ha tingut posteriorment dins la programació docent 

Atenció a la diversitat 
La planificació parteix de la inclusió i el disseny universal, però el dossier presenta certes adaptacions (imatges o vocabulari). Els grups, a més, seran formats 
a partir de la col·laboració entre educadors/es i docents 
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Annex IV. Dossier activitat 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

PINTURA 

MEDIEVAL 

A 

MALLORCA  

                  

 

 

 

 

Dossier de l’activitat 
 

 

Museu de Mallorca, 2019. 
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Presentació i objectius 

 

L’activitat que es presenta en aquest dossier i que es durà a terme al Museu 

de Mallorca es centra en la pintura medieval que hi ha actualment exposada a la 

planta noble del palau de Ca la Gran Cristiana i està destinada a l’alumnat de 2n 

d’ESO dels instituts de Mallorca. Aquesta consisteix en un recorregut a través de 

les sales per a conèixer quines són les obres més importants que es custodien 

al museu, alhora que aprenem també què és el museu, que conté i quines són 

les seves funcions. Ens centrarem en l’època medieval i realitzarem una activitat 

on aprendrem a llegir obres d’art i a treballar amb aquestes a partir de la 

observació i l’anàlisi.  

Els objectius sobre els que s’ha basat aquesta proposta són els següents:  

• Valorar el patrimoni pictòric propi i la institució del Museu de Mallorca 

• Aprendre a llegir obres d’art 

• Entendre la importància de l’art com a font primària 

• Treballar a partir de la interacció amb la realitat de la pintura els continguts 

curriculars corresponents a l’art gòtic, el Regne de Mallorca dins el context 

de la Corona d’Aragó i el Mediterrani medieval.  

 

 

 

Benvinguts al museu! 
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1. Introducció: què és el Museu de Mallorca?  

El Museu de Mallorca és el museu públic de referencia de l’illa de Mallorca. 

És a dir, és aquell lloc on es dipositen els bens mobles de titularitat pública de 

l’illa per ser estudiats i custodiats. Tot i això, també hi ha peces que pertanyen a 

particulars o associacions. Dins el museu o bé dins els seus dipòsits s’hi poden 

trobar tot tipus d’obres des d’objectes fruit de les troballes arqueològiques 

d’època prehistòrica o clàssica fins a ceràmiques de principis del segle XX, 

objectes que gairebé no tenen ni cent anys. En definitiva, hi ha totes aquelles 

obres que per algun motiu s’han considerat rellevants per a l’estudi de la història 

i l’art de la nostra illa.  

o La història del museu 

El museu neix a partir d’una demanda que fa la Societat Arqueològica 

Lul·liana (SAL) de crear un museu per poder dipositar no només la seva enorme 

col·lecció de més de 2.000 peces, sinó també altres bens que es trobaven 

escampats arreu de la ciutat o l’illa. Després de traslladar l’exposició d’un lloc a 

l’altre diverses vegades (havia format part del Museu Diocesà fins a l’any 1930) 

es funda, mitjançant un Reial Decret el 2 de novembre de 1961 a partir de les 

col·leccions següents: les del Museu Provincial de Belles arts situat a la Llotja, 

les col·leccions arqueològiques estatals custodiades a l’ajuntament, la col·lecció 

Marroig de la Diputació Provincial i altres fons estatals procedents d’excavacions, 

juntament amb les més de 2.000 peces de la SAL que queden dipositades també 

al nou museu. Tot i això, encara no estava molt clar on s’establiria la seu principal 

– perquè el museu també té una seu a Muro dedicada a l’etnografia i una altra a 

Alcúdia, dedicada a l’art romà i a la ciutat de Pol·lèntia – fins que es situa a un 

palau que havia comprat l’ajuntament: Can Aiamans o “Ca la Gran Cristiana”. 

Des de llavors, ha patit diverses reformes que han suposat el seu tancament 

temporal, però sempre s’ha tornat a posar en funcionament i així es troba en 

l’actualitat.  

 

o La col·lecció 
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Imatge d’una de les sales de pintura medieval, amb les vitrines de ceràmica al centre. 

 

Pel que fa a la col·lecció, aquesta la formen les peces pròpies de les 

col·leccions que s’han anomenat abans des de la seva fundació, però poc a poc 

s’han anat ampliant, sobretot amb les noves descobertes. Hem de pensar que 

quan es duu a terme una excavació, per exemple, les peces que s’hi troben 

entren a formar part del museu i d’aquestes se’n fan cada any.  

És molt variada, tant que hi podem trobar objectes que van des d’una espassa 

prehistòrica o una rajola de principis del segle XX. El que més veurem a 

l’exposició són pintures de totes les èpoques, executades sobre multitud de 

suports i a partir de diferents tècniques: sobre taula, a l’oli, sobre llenç... a més a 

més, també hi ha escultures i ceràmiques de totes els períodes històrics: des de 

l’antiguitat fins a l’època contemporània. Aquestes peces solien formar part d’un 

aixovar domèstic, és a dir, servien per parar taula i són objectes d’ús quotidià. 

Tot això ho trobarem ordenat de manera cronològica al llarg de les sales del 

museu, des de la planta baixa fins a les golfes, on hi ha una galeria de finestres 

que ens permet veure la rosassa de la Seu des d’un punt de vista privilegiat.  

 

o L’edicifi 
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L’edifici on es 

situa actualment 

està localitzat al 

casc antic de la 

ciutat de Palma, al 

carrer de la Portella. 

És propietat de 

l’Ajuntament de 

Palma (tot i que el 

museu és de l’Estat) 

i duu per nom Can 

Aiamans o més conegut com “Ca la Gran Cristiana”, ja que la seva propietària 

era una senyora molt devota. Hem dit que el museu es fundà l’any 1961, però 

fins el 1971 no s’instal·la a la seu definitiva, que és el palau actual, i no s’obri fins 

el 1976. La seva construcció té les arrels en època medieval, concretament a 

dos casals gòtics que el compte d’Aiamans decideix reestructurar quan li 

atorguen el títol nobiliari el 1634. D’aquests estructures gòtiques, igual que les 

restes islàmiques que s’han trobat mitjançant una excavació, pràcticament no en 

queda res, però si que, tot i les reformes que s’hi ha duit a terme, encara conserva 

l’estructura pentagonal típica de l’època barroca, a més de dos patis: l’original i 

un de posterior, més gran.  
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2. La pintura medieval a mallorca 

La pintura medieval que podem trobar al museu compren un període de 

temps que va des de la conquesta catalanoaragonesa de Mallorca fins ben entrat 

el segle XV. L’any 1229 el rei en Jaume conquereix l’illa i es constitueix com a 

regne, que més tard passen a mans del seu fill petit, juntament amb altres 

territoris continentals com Montpeller, el Rosselló i la Cerdanya, que s’establiren 

com a entitats independents de la Corona d’Aragó. Aquesta situació no durà 

gaire, ja que el 1349, després de l’esclat de diversos conflictes, les terres 

prèviament independents passen a formar 

part de la Corona d’Aragó de manera 

definitiva. Tot i això, durant aquesta època a 

Mallorca hi visqué Ramón Llull, es començà 

la Seu o es construí el Castell de Bellver.   

Amb la mort de Jaume III, Pere IV – 

conegut com El Cerimoniós – regnà la 

corona durant un llarg període de temps 

caracteritzat per les guerres i l’arribada de la 

Pesta Negra, però també on les arts viuen un 

moment d’esplendor, ja que el mateix 

monarca influïa en l’art i supervisava les 

creacions dels artistes. A finals del segle XIV, Mallorca vivia una situació crítica: 

hi havia una crisi econòmica que es traslladà en revoltes, la més destacada de 

les quals és l’assalt al Call de Palma.  

Amb el canvi de segle arriba una nova dinastia: els Trastàmara, procedents 

de Castella. A Mallorca el segle XV va ser molt convuls, perquè hi havia 

enfrontaments entre la ciutat i la Part Forana, però també en aquest moment 

avançaren les obres de la Seu i es construí la Llotja. Les influències que tots 

aquests monarques feren arribar a l’illa han configurat l’estil que avui coneixem i 

que podem veure a les parets exposades.  

o Característiques 

L’art al Regne de Mallorca (1129-1349) 
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- Es compren obres del continent i arriben artistes. 

- S’importen peces d’origen francès i italià, que influiran en l’estil 

posterior. 

- No hi ha uniformitat i encara podem veure algunes restes d’estil 

romànic.   

 
Justes. Mestres de l’Almudaina, 1300. 

En temps de Pere el Cerimoniós. Segona meitat del segle XIV 

- Estil més unificat i refinat.  

- Influències de les obres franceses i italianes. 

-  Apareixen els primers autors mallorquins destacats.  

- Molts de daurats. 
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L’Anunciació i els dos Sants Joans. Pere Marçol, final del segle XIV 

El gòtic internacional 
- Art detallista i ric, d’influència europea.  

- Pintors formats a València i Catalunya que arriben i introdueixen aquest 

estil.  

- Estil elegant, amb molts de colors.  

- Arriba l’art flamenc, procedent del nord d’Europa.  

 
L’arcangel Gabriel i Santa Anna, Maria i Jesús. Pere Terrencs, 1500. 

 

3. Material de l’activitat 

Després de la visita guiada que hem duit a terme, treballareu a partir de grups 

petits amb un llistat d’obres que tenen alguna cosa en comú. L’objectiu és poder 

entendre perquè aquest grup d’obres estan relacionades i per això, primer 

haureu de completar tres fitxes de catàleg que us ajudaran a llegir una obra i 

treure’n les característiques més importants. Una fitxa de catàleg és un 
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instrument que s’utilitza als museus i altres llocs on s’emmagatzemen objectes 

per tenir-los classificats i organitzats, a fi de poder trobar-los més fàcilment si són 

necessaris, però també serveix per estudiar-los. Les fitxes tenen unes 

categories, que permeten fer comparacions, entendre a simple vista les 

característiques d’una obra o bé, senzillament, atorgar un nom i un lloc entre la 

resta d’objectes que formen la col·lecció. És important conèixer alguns 

conceptes que potser no heu treballat a l’aula i per això, al final d’aquest apartat 

trobareu un glossari específic. Per acabar, has de saber que les cartel·les (els 

textos que acompanyen les pintures de l’exposició) també contenen informació 

dels quadres que pots fer servir.  

Les obres que treballareu per grups són les següents:  

GRUP 1 

• Retaule de Sant Bernat, Mestre de la Conquesta de Mallorca

 
• Sant Jordi, Francesc Comes 
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• Santa Llúcia i Santa Magdalena, Mestre de Monti-Sion 

 
 

 

GRUP 2 

• Sant Joan Evangelista, Pere Marçol 
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• Retaule de Sant Nicolau, Sant Antoni i Santa Clara, Pere Marçol, Mestre 

de Santa Eulàlia i Mestre de Santa Margalida 

 
• L’Anunciació, Pere Marçol 
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GRUP 3 

• Mare de Déu d’Alaró, Francesc Comes 

 
• Pentecosta i Resurrecció, Mestre de Santa Eulàlia 
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L’arcàngel Gabriel i Santa Anna, Maria i Jesús, Pere Terrencs 
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o Fitxes de catàleg 

Pintura nº:  
Títol  

Autor  

Objecte  

Datació  

Estil  

Dimensions  

Tècnica  

Suport  

Procedencia  

Iconografia o 
tema 

 

Descripció 

 

Comentaris 

 

Autors de la 
catalogació 
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Pintura nº:  
Títol  

Autor  

Objecte  

Datació  

Estil  

Dimensions  

Tècnica  

Suport  

Procedencia  

Iconografia o 
tema 

 

Descripció 

 

Comentaris 

 

Autors de la 
catalogació 
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Pintura nº:  
Títol  

Autor  

Objecte  

Datació  

Estil  

Dimensions  

Tècnica  

Suport  

Procedencia  

Iconografia o 
tema 

 

Descripció 

 

Comentaris 

 

Autors de la 
catalogació 
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o Comparació  

A partir de les fitxes que has completat, ara has de trobar els elements en 

comú d’aquestes obres que justifiquen el seu agrupament en tres grups diferents. 

Podeu començar a partir d’aquestes preguntes i llavors heu d’arribar a una 

conclusió que heu de justificar:  

- Són de la mateixa època?  

- Tenen el mateix estil?  

- I el mateix autor?  

- Quin tema s’hi representa?  

- Quina tècnica s’ha utilitzat?  
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o Vocabulari 

Tremp 
Pintura realitzada amb una pasta obtinguda a partir de pigments preparats amb 

substàncies glutinoses, com l'ou, la cola, la caseïna o la goma, i diluïts amb 

aigua. 

 

Taula  
Pintura feta sobre un suport de fusta. 

 

Daurat 
Resultat d’aplicar la tècnica del daurament, que consisteix en recobrir una 

superfície amb pa d’or i brunyir-la fins aconseguir un resultat brillant.  

 

Retaule 
Conjunt de taules pintades o bé frontals de marbre, pedra, fusta o altres 

materials, que generalment representen escenes religioses, col·locat darrere 

l’altar. 

 

A l’oli 
Tècnica pictòrica que consisteix en mesclar els pigments a partir d’olis. És la 

tècnica més utilitzada a partir del segle XV, després de la popularització de la 

pintura flamenca. 

 

4. Recursos: recursos i normes de comportament  

o Normes de comportament 

Dins els museus es conserven peces de gran valor artístic i històric, per això 

s’han de complir una sèrie de normes a fi d’evitar que cap obra sofreixi 

desperfectes. A més, són centres oberts al públic general i pot ser que coincidiu 

amb persones que no participen de l’activitat però que també tenen dret a visitar 

l’exposició. Així doncs, s’han de tenir en compte les següents recomanacions:  

• Les motxilles, bosses de ma o objectes varis com els paraigües s’han de 

dipositar a les taquilles situades a l’entrada.  
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• Escoltar en silenci les explicacions del professor o de l’educador del 

museu, aixecant la ma de manera ordenada si es vol intervenir.  

• Seguir les instruccions dels responsables sense sortir de les sales que es 

designen a l’activitat.  

• Evitar molestar als altres visitants del museu i no cridar. Algunes sales 

tenen una alta sonoritat i s’haurà d’anar en compte de no aixecar la veu 

en excés.  

• Dins les instal·lacions s’ha de caminar, ja que córrer augmenta el risc 

d’accidents.  

• Només es pot menjar i beure als llocs que així ho indiquin.  

• Els objectes exposats són molt delicats i només els poden manipular i 

tocar els professionals.  

• Recollir el fems que es produeixi durant la visita (per exemple mocadors). 

 

o On trobar més informació?  

 

Pàgina web del museu: www.museudemallorca.caib.es  

 

Palou, J. M. (2015). Guia del Museu de Mallorca. Sales de Belles Arts i Arts 

Decoratives. Segles XIII al XX. Palma: Museu de Mallorca. 
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Annex V. Quadre resum de l’ activitat 2 
Títol: La ceràmica medieval Destinataris: 2n d’ESO (adaptable) 
L’activitat consisteix en treballar amb les fonts primàries de la història a partir de la seva manipulació. També es coneixeran altres elements del seu context, 
com la pintura i l’escultura. 

Objectius 
- Valorar el patrimoni pictòric propi i la institució del Museu de Mallorca 
- Aprendre tècniques científiques per a treballar amb restes arqueològiques 
- Entendre l’arqueologia i les restes materials del passat com a font primària de la història 
- Treballar la realitat de la cultura i la societat mallorquina en època medieval des de la conquesta catalanoaragonesa  

Competències 
Comunicació lingüística Activitats de debat de caire oral, adquisició d’un lèxic específic. 

Competència matemàtica i competències bàsiques 
en ciència i tecnologia 

Aplicar un mètode científic en tasques en les quals es duen a terme observacions, s’estableixen hipòtesis 
i s’extreuen conclusions. Ús de magnituds i altres eines matemàtiques.  Entendre com l’aparició de noves 
tecnologies i avenços científics han millorar les condicions de vida al llarg de la història 

Aprendre a aprendre 
 

L’alumnat gaudirà del procés d’autoaprenentatge i se’n sabrà el protagonista. Gestionarà l’aprenentatge.  

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Treball amb els codis de conducta que s’han desenvolupat durant la història. 

Consciència i expressions culturals Valoració del patrimoni i de les expressions artístiques com a expressió dels pobles. Els objectes són 
una representació cultural de la societat 

Continguts 

El museu 
El museu, la institució com a tal, la col·lecció que custodia, quina és la seva 
missió; l’aspecte arquitectònic de l’edifici i la seva història; la pintura medieval 
a Mallorca des del segle XIII fins al segle XV. 

El currículum 
Bloc 3, “La història”  a través de: La plena edat mitjana a Europa (segles XII i 
XIII); El regne de Mallorca i finalment la baixa edat mitjana a Europa (segles 
XIV i XV). 

Metodologia 
Grup gran i grups petits 

 
Treball a partir de metodologies de foment de l’aprenentatge significatiu, com 
el constructivisme. També a partir del cercle de consens. 

Descripció 
A partir del dossier, es treballarà a l’aula en una primera sessió sobre els conceptes i temes que es veuran al museu. Llavors, durant la visita es farà en primer 
lloc una visita guiada i a continuació, un taller que consisteix en reconstruir una sèrie de peces de ceràmica a partir de la metodologia d’anàlisi. En primer lloc, 
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recolliran dades i a continuació, segons un procediment, començaran a reconstruir cada plat a partir de grups petits. A l’aula, es durà a terme una activitat de 
consolidació que consisteix en un cercle de consens, on hauran d’arribar a acords per concretar allò que han après durant el taller.   

Recursos 
El dossier d’activitats i les repliques fragmentades d’algunes ceràmiques. Material vari per a remuntar les peces, com cinta de carrosser i cola temporal. 

Organització espai-temporal 
Un total de 3 hores:  

- 15 minuts inicials d’organització després de l’arribada i explicació introductòria.  
- 45 minuts de visita guiada al voltant del pati de l’edifici i les sales corresponents a medieval.  
- 2 hores de taller dividits en: 15 o 20 minuts d’explicació i recordatori del que es farà i quins continguts tractarem i entre 1h i 45 o 40 min. es desenvoluparà 

el taller.  
Avaluació 

La continuïtat de l’activitat depèn del professor o professora responsable. En relació a l’activitat, es passarà un qüestionari a docents i alumnes, alhora que es 
contactarà amb el centre per recollir informació sobre el recorregut que ha tingut posteriorment dins la programació docent. El cercle de consens pot ser una 
eina per avaluar i consolidar alhora. 

Atenció a la diversitat 
La planificació parteix de la inclusió i el disseny universal, però el dossier presenta certes adaptacions (imatges o vocabulari). Els grups, a més, seran formats 
a partir de la col·laboració entre educadors/es i docents 
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Annex VI. Dossier activitat 2 
 

 
 

 

 

LA CERÀMICA MEDIEVAL 

 
DOSSIER DE L’ACTIVITAT 

 

 

Museu de Mallorca 
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Presentació i objectius 

 

L’activitat que presentam a continuació es realitzarà a les instal·lacions del 

Museu de Mallorca i es centra en les ceràmiques d’època medieval exposada 

actualment. Es situen a les sales de medieval, juntament amb altres obres com 

les pintures i algunes escultures que pertanyen al seu mateix context històric. 

Està destinada a l’alumnat de 2n d’ESO, però al ser de caire experimental, es 

pot adaptar a altres cursos segons els interessos del professorat. La proposta es 

desenvolupa a partir d’una visita guiada a aquestes sales que permetrà conèixer 

a grans trets quina és la producció artística a Mallorca des del segle XIII al XV, a 

més de permetre posar en contacte als adolescents amb la institució museística 

i entendre quina és la seva missió. En definitiva, aprendrem a treballar amb fonts 

primàries i a recollir dades que possibilitaran la reconstrucció d’una selecció de 

plats que varen ser utilitzats per la societat mallorquina de l’època.  

Els objectius sobre els que s’ha basat aquesta proposta són els següents:  

• Valorar el patrimoni pictòric propi i la institució del Museu de Mallorca 

• Aprendre tècniques científiques per a treballar amb restes arqueològiques 

• Entendre l’arqueologia i les restes materials del passat com a font primària 

de la història 

• Treballar la realitat de la cultura i la societat mallorquina en època 

medieval des de la conquesta catalanoaragonesa 

 

 

 

Benvinguts al museu! 
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1. Introducció: què és el Museu de Mallorca?  

El Museu de Mallorca és el museu públic de referencia de l’illa de Mallorca. 

És a dir, és aquell lloc on es dipositen els bens mobles de titularitat pública de 

l’illa per ser estudiats i custodiats. Tot i això, també hi ha peces que pertanyen a 

particulars o associacions. Dins el museu o bé dins els seus dipòsits s’hi poden 

trobar tot tipus d’obres des d’objectes fruit de les troballes arqueològiques 

d’època prehistòrica o clàssica fins a ceràmiques de principis del segle XX, 

objectes que gairebé no tenen ni cent anys. En definitiva, hi ha totes aquelles 

obres que per algun motiu s’han considerat rellevants per a l’estudi de la història 

i l’art de la nostra illa.  

 

o La història del museu 

El museu neix a partir d’una demanda que fa la Societat Arqueològica 

Lul·liana (SAL) de crear un museu per poder dipositar no només la seva enorme 

col·lecció de més de 2.000 peces, sinó també altres bens que es trobaven 

escampats arreu de la ciutat o l’illa. Després de traslladar l’exposició d’un lloc a 

l’altre diverses vegades (havia format part del Museu Diocesà fins a l’any 1930) 

es funda, mitjançant un Reial Decret el 2 de novembre de 1961 a partir de les 

col·leccions següents: les del Museu Provincial de Belles arts situat a la Llotja, 

les col·leccions arqueològiques estatals custodiades a l’ajuntament, la col·lecció 

Marroig de la Diputació Provincial i altres fons estatals procedents d’excavacions, 

juntament amb les més de 2.000 peces de la SAL que queden dipositades també 

al nou museu. Tot i això, encara no estava molt clar on s’establiria la seu principal 

– perquè el museu també té una seu a Muro dedicada a l’etnografia i una altra a 

Alcúdia, dedicada a l’art romà i a la ciutat de Pol·lèntia – fins que es situa a un 

palau que havia comprat l’ajuntament: Can Aiamans o “Ca la Gran Cristiana”. 

Des de llavors, ha patit diverses reformes que han suposat el seu tancament 

temporal, però sempre s’ha tornat a posar en funcionament i així es troba en 

l’actualitat.  

 

o La col·lecció 
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Imatge d’una de les sales de pintura medieval, amb les vitrines de ceràmica al centre. 

 

Pel que fa a la col·lecció, aquesta la formen les peces pròpies de les 

col·leccions que s’han anomenat abans des de la seva fundació, però poc a poc 

s’han anat ampliant, sobretot amb les noves descobertes. Hem de pensar que 

quan es duu a terme una excavació, per exemple, les peces que s’hi troben 

entren a formar part del museu i d’aquestes se’n fan cada any.  

És molt variada, tant que hi podem trobar objectes que van des d’una espassa 

prehistòrica o una rajola de principis del segle XX. El que més veurem a 

l’exposició són pintures de totes les èpoques, executades sobre multitud de 

suports i a partir de diferents tècniques: sobre taula, a l’oli, sobre llenç... a més a 

més, també hi ha escultures i ceràmiques de totes els períodes històrics: des de 

l’antiguitat fins a l’època contemporània. Aquestes peces solien formar part d’un 

aixovar domèstic, és a dir, servien per parar taula i són objectes d’ús quotidià. 

Tot això ho trobarem ordenat de manera cronològica al llarg de les sales del 

museu, des de la planta baixa fins a les golfes, on hi ha una galeria de finestres 

que ens permet veure la rosassa de la Seu des d’un punt de vista privilegiat.  

 

o L’edifici 
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L’edifici on es situa 

actualment està 

localitzat al casc antic 

de la ciutat de Palma, 

al carrer de la Portella. 

És propietat de 

l’Ajuntament de Palma 

(tot i que el museu és 

de l’Estat) i duu per 

nom Can Aiamans o 

més conegut com “Ca 

la Gran Cristiana”, ja que la seva propietària era una senyora molt devota. Hem 

dit que el museu es fundà l’any 1961, però fins el 1971 no s’instal·la a la seu 

definitiva, que és el palau actual, i no s’obri fins el 1976. La seva construcció té 

les arrels en època medieval, concretament a dos casals gòtics que el compte 

d’Aiamans decideix reestructurar quan li atorguen el títol nobiliari el 1634. 

D’aquests estructures gòtiques, igual que les restes islàmiques que s’han trobat 

mitjançant una excavació, pràcticament no en queda res, però si que, tot i les 

reformes que s’hi ha duit a terme, encara conserva l’estructura pentagonal típica 

de l’època barroca, a més de dos patis: l’original i un de posterior, més gran.  
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2. La ceràmica medieval.  

o Context històric 

La ceràmica que podem trobar al museu compren un període de temps que 

va des de la conquesta catalanoaragonesa de Mallorca fins ben entrat el segle 

XV. L’any 1229 el rei en Jaume conquereix l’illa i es constitueix com a regne, que 

més tard passen a mans del seu fill petit, juntament amb altres territoris 

continentals com Montpeller, el Rosselló i la Cerdanya, que s’establiren com a 

entitats independents de la Corona d’Aragó. Aquesta situació no durà gaire, ja 

que el 1349, després de l’esclat de diversos conflictes, les terres prèviament 

independents passen a formar part de la 

Corona d’Aragó de manera definitiva. Tot i 

això, durant aquesta època a Mallorca hi 

visqué Ramón Llull, es començà la Seu o es 

construí el Castell de Bellver.   

Amb la mort de Jaume III, Pere IV – 

conegut com El Cerimoniós – regnà la 

corona durant un llarg període de temps 

caracteritzat per les guerres i l’arribada de la 

Pesta Negra, però també on les arts viuen un 

moment d’esplendor, ja que el mateix 

monarca influïa en l’art i supervisava les 

creacions dels artistes. A finals del segle XIV, Mallorca vivia una situació crítica: 

hi havia una crisi econòmica que es traslladà en revoltes, la més destacada de 

les quals és l’assalt al Call de Palma.  

Amb el canvi de segle arriba una nova dinastia: els Trastàmara, procedents 

de Castella. A Mallorca el segle XV va ser molt convuls, perquè hi havia 

enfrontaments entre la ciutat i la Part Forana, però també en aquest moment 

avançaren les obres de la Seu i es construí la Llotja. Les influències que tots 

aquests monarques feren arribar a l’illa han configurat l’estil que avui coneixem i 

que podem veure a les parets exposades.  

 

o Característiques 
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Les peces que podem veure tenen una sèrie de característiques que ens 

permeten entendre el seu origen i el seu moment històric de producció. Les que 

podem trobar aquí són objectes de luxe, que no es troben a l’abast de tothom i 

com a tals, generalment són d’importació. En concret, de la ciutat de Paterna, a 

l’antic Regne de València, amb el qual els mallorquins tenien molta relació. Els 

trets més importants que defineixen aquests objectes són:  

 

- Un vidriat estannífer o banc.  

- Decoració amb motius vegetals, antropomòrfics o zoomòrfics, combinats 

amb elements geomètrics.  

- Fets amb el torn.  

- Els colors principals són el verd i manganès o el blau.  

- Es conserven molts de plats, ja que és un element que gràcies a la seva 

forma permet la decoració.  

 

Hem de pensar que, gràcies al seu ús (servien com a vaixelles de luxe de les 

cases i convents més importants de Ciutat) el seu estudi ens permet saber coses 

dels seus propietaris, com per exemple la seva riquesa, però també les seves 

relacions comercials o els gustos del moment històric al qual pertanyen.  

 

3. Material de l’activitat. 

En haver acabat la visita, us dividireu en grups petits i a partir d’un material 

que se us proporcionarà reconstruireu diverses peces que ja hem vist 

exposades. L’objectiu és aprendre com actuen els professionals alhora de 

distingir els fragments que van trobant a una excavació i com s’han d’analitzar. 

Per això aquí trobareu diversos materials que us ajudaran: hi ha les fitxes del 

catàleg oficial del museu amb la informació sobre les obres, a més hi ha un 

esquema – sense noms ni imatges – de cada peça amb els seus fragments que 

us ajudarà a distingir-les i per acabar, les haureu de distingir a partir d’un guió 

que també trobareu més avall. Amb tot això sereu capaços de refer fins a 4 plats 

que representen una vaixella de luxe utilitzada per la societat mallorquina.  
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Pot ser que alguns termes no els hagueu treballat a classe, per això també 

teniu disponible un glossari amb diversos conceptes de caire més tècnic, a fi de 

que l’utilitzeu com un recurs i no tingueu dubtes alhora d’entendre el que llegiu a 

les fitxes o al guió.  

o Les peces 
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o Esquema dels fragments 
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o Guió d’observació: com hem de treballar amb els fragments?  

 

- Són formes o informes?  

 

 

- Quins fragments s’assemblen? Per què? 

 
 

 

- Són grans o petits? Es poden reconstruir?  

 

 

- Quins colors podem veure? 

 
 
 

- De quin materials estan fetes? 

 

 

 

- Quina tècnica utilitzaren? Es poden veure marques de torn? 

 
 

 

- És gruixada o prima? 

 

 

- Els costat: són llisos o irregulars? Es poden encaixar?  

 
 

 

- Són negres a la part inferior? Pot ser que s’utilitzessin sobre el foc?  
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- Quantes peces es poden distingir? Per què? 

 
 

 

Un cop hageu recollit tota aquesta informació podeu començar a intentar 

ajuntar-les: heu de començar per la base i fer-ho amb la cinta que us han 

proporcionat, perquè pot esser que hagueu de desfer-les vàries vegades abans 

de poder completar-les.  

 

o A l’aula 

Ara vos heu de posar d’acord: cada un ha d’escriure allò que considera que 

ha après sobre la ceràmica i els processos que utilitzen els arqueòlegs i 

restauradors per treballar-la. Després heu de posar al centre del cercle tot allò 

que coincideixi, a fi d’arribar a una conclusió sobre allò que ara sabeu i que abans 

de l’activitat no sabíeu.  

 

o Vocabulari 

 

Informe 
Peça de la qual no se’n pot distingir la forma, que és massa irregular o imprecisa. 

 

Pisa 
Concepte que classifica la ceràmica recoberta amb un vernís vitrificat transparent 

o opac. Normalment per fabricar peces d’ús quotidià.  

 

Manganès 
Nom que fa referència al color morat que s’utilitza per decorar algunes peces 

ceràmiques.  

 

Estannífera  
Que conté estany. És diu del vidriat blanc que recobreix algunes peces de 

ceràmica.  
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Vidriat 
Tècnica que s’utilitza per cobrir algunes peces de ceràmica a partir de materials 

vítrics que aconsegueixen la seva impermeabilització.  

 

Torn 
Maquina que s’utilitza per la producció de diversos objectes i que es basa en la 

rotació. El seu ús deixa unes marques característiques en forma de cercles 

concèntrics.  

 

4. Recursos i normes de comportament  

o Normes de comportament 

Dins els museus es conserven peces de gran valor artístic i històric, per això 

s’han de complir una sèrie de normes a fi d’evitar que cap obra sofreixi 

desperfectes. A més, són centres oberts al públic general i pot ser que coincidiu 

amb persones que no participen de l’activitat però que també tenen dret a visitar 

l’exposició. Així doncs, s’han de tenir en compte les següents recomanacions:  

• Les motxilles, bosses de ma o objectes varis com els paraigües s’han de 

dipositar a les taquilles situades a l’entrada.  

• Escoltar en silenci les explicacions del professor o de l’educador del 

museu, aixecant la ma de manera ordenada si es vol intervenir.  

• Seguir les instruccions dels responsables sense sortir de les sales que es 

designen a l’activitat.  

• Evitar molestar als altres visitants del museu i no cridar. Algunes sales 

tenen una alta sonoritat i s’haurà d’anar en compte de no aixecar la veu 

en excés.  

• Dins les instal·lacions s’ha de caminar, ja que córrer augmenta el risc 

d’accidents.  

• Només es pot menjar i beure als llocs que així ho indiquin.  

• Els objectes exposats són molt delicats i només els poden manipular i 

tocar els professionals.  

• Recollir el fems que es produeixi durant la visita (per exemple mocadors). 
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o On trobar més informació?  

Pàgina web del museu: www.museudemallorca.caib.es  

 

Palou, J. M. (2015). Guia del Museu de Mallorca. Sales de Belles Arts i Arts 

Decoratives. Segles XIII al XX. Palma: Museu de Mallorca. 

 
 

 

 

 

 
  



 

 99 

Annex VII. Qüestionaris d’avaluació 
 

Alumnes 
Abans de partir del museu, respon a les següents preguntes a fi de que puguem 

millorar l’activitat de cara al futur:  

 

- Quines expectatives tenies abans de venir? S’han complert?  

 

 

 

- Què és allò més important que has après?  

 

 

 

- T’ha agradat com ho han fet les educadores? Per què?  

 

 

 

- Tornaries amb els teus familiars o amics?  

 

 

 

- Què creus que podríem millorar?  

 

Professorat 
- Quines expectatives tenies abans de venir? S’han complert?  

 

 

 

- Com avaluaries la tasca duita a terme pel personal del museu? 
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- Consideres que l’activitat s’adapta al nivell i al currículum dels teus 

alumnes?  

 

 

 

- S’ha adaptat correctament als alumnes del grup? 

 

 

 

- Recomanaries l’activitat a un company? Per què?  

 

 

 

- Surgències de millora:  


