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Els dies 2, 3 i 4 de juliol vam celebrar les primeres jornades 
de cocreació i formació per situar la cultura i les arts al centre 
dels projectes educatius. Un espai obert a mestres, educadors, 
artistes i agents culturals per inspirar-nos, debatre, aprendre 
i cocrear junts. Perquè la cultura i l’educació són motors clau 
de transformació.

I a quines conclusions vam arribar? Aquí us en deixem els 
elements més rellevants!

La cultura 
transforma l’educació, 
l’educació transforma 

les persones, les persones 
transformem el món.
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01. Mutare Educació en xifres
Mutare Educació és un espai de diàleg i de formació, un lloc on construir de forma conjunta discursos i mètodes per 
introduir la cultura i les arts en la pràctica educativa. Tot això, entès amb voluntat transformadora.



Ob
Objectius

Connectar  
agents  
culturals  
i educatius.

Subratllar  
la importància de la 
cultura i les arts en 
l’educació  
del s. XXI.

Identificar  
els factors clau 
que faciliten la 
participació d’agents  
i projectes culturals i 
artístics a l’escola.

Ob

Ob

Ob
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02. Objectius de Mutare Educació 
Mutare Educació té uns objectius molt clars: valorar els centres educatius com a generadors de coneixement i continguts, 
connectar el sector educatiu (de primària a l’àmbit universitari) i cultural (entitats i institucions culturals i altres 
professionals de les arts), i generar coneixement de forma col·lectiva entre dos mons que sovint es donen l’esquena.
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Com podem impulsar 
projectes culturals i artístics 
als centres educatius?
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03. Factors per impulsar la cultura i les arts a l’escola 
La cultura és un dret i hem de vetllar perquè tothom hi pugui participar. I, per fer-ho, la cultura i les arts han de ser al centre 
dels projectes educatius. Quins elements hem de tenir en compte per fer-ho possible? Els hem agrupat en sis grans factors:

Avaluació 
de l’èxit
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Rf
Reflexió

Què aprenem?  
Com ho aprenem?  
Amb quina finalitat? 

A què donem valor? 
Consensuem-ho  
amb el claustre.

Connectem amb 
les motivacions 
i desitjos dels 
implicats.

Abans de 
començar, 
reflexionem.

1 2 3

3.1

03. Factors | 3.1. Reflexió
És imprescindible una reflexió prèvia sobre perquè són importants la cultura i les arts en l’educació,  
i definir uns objectius consensuats que ens garanteixin crear espais compartits de programació i treball  
entre el centre educatiu i l’artista o l’entitat. Us donem tres consells per fer-ho: 



Ps
Persones

Acompanyem 
l’alumnat durant 
tota la vivència del 
projecte artístic.

Oferim recursos 
metodològics  
i emocionals  
al professorat per 
generar un ambient 
creatiu.

Pensem sempre 
en el benestar 
de les persones 
implicades.

I sobretot, fem 
que tot el 
claustre visqui 
més experiències 
artístiques 
i culturals.

L’art 
remou les 
emocions. 
Com ho 
gestionem?
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03. Factors | 3.2. Persones
Els llenguatges artístics remouen emocions que a vegades no són senzilles de gestionar. 
Per facilitar l’acceptació dels processos educatius basats en les arts, és necessari:



Que els canvis no ens facin 
vertigen! Només cal una 
mica d’organització.
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03. Factors | 3.3. Metodologia 
Per comptar amb un projecte educatiu que inclogui la cultura i les arts com un eix transversal,  
sovint s’hauran de realitzar modificacions en el model d’organització del centre educatiu, imprescindibles  
per al bon transcurs del projecte i de la relació amb els agents culturals. Per fer-ho, us anticipem algunes pistes: 

Pt
Participació
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Compartir 
objectius
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Innovació 
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Aquí tothom és 
rellevant: fem 
participar l’alumnat 
en la presa de 
decisions.

Busquem temes 
que ens toquin 
de prop.

Mestres, alumnes, 
famílies... viviu 
experiències 
artístiques dins 
i fora de l’escola!

Si volem cocrear un 
projecte a la mida 
de l’alumnat, cocrear 
les necessitats? 

1 2 43

03. Factors | 3.3. Metodologia | 3.3.1. Participació
Tots els agents implicats en el projecte educatiu són rellevants i, per tant, 
se’ls ha de donar cabuda i valor en el transcurs d’aquest. Una bona relació 
i participació efectiva de l’alumnat, professorat, famílies i agents culturals 
assegura l’èxit del projecte. Per fer-ho, us proposem:
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Busquem 
objectius compartits 
per implicar les 
famílies, el barri
o la comunitat. 

Professionals de 
l’àmbit artístic: 
vosaltres heu de 
liderar el diàleg 
amb els docents.

Els èxits, per petits 
que siguin, són 
de tots i totes. 
Celebrem-los i 
compartim-los!

I com que dels 
fracassos sempre se 
n’aprèn, per què no 
els compartim?

1 2 3 4

Ob
Compartir 
objectius

3.3.2

03. Factors | 3.3. Metodologia | 3.3.2. Compartir objectius
Per comptar amb objectius clars i compartits, és fonamental que els diferents 
projectes tinguin en compte els interessos, inquietuds i necessitats de tots 
els agents que en formaran part. Per això us proposem:

Md
Metodologia

3.3
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In
Innovació 
artística

Un cop l’any tota 
l’escola, un dia a la 
setmana en grup, 
per cicles... hi ha 
moltes fórmules 
per fer un lloc als 
projectes culturals!

Els llenguatges 
artístics ajuden  
a aprendre. 
Introduïm-los en el 
nostre dia a dia.

I si a cada 
disciplina li 
busquem la seva 
«capa artística»?

Consumir cultura 
està molt bé. 
Però perquè no 
cocrear i co-organitzar 
activitats entre 
l’escola i els agents 
culturals?

El més important: 
oferir als estudiants 
oportunitats 
de ser creadors 
i transformar!

4

1 2 3
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3.3.3

03. Factors | 3.3. Metodologia | 3.3.3. Innovació artística
Volem projectes que siguin transversals i interdisciplinaris, que obrin el centre 
educatiu a l’entorn, que apostin per ser espais de creativitat, que situïn la 
pràctica artística com a un dret i no com a una opció secundària i que vegin  
en el currículum una oportunitat. Per aconseguir-ho, us proposem:

Md
Metodologia

3.3
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Cm
Comunicació

Si no es coneix, 
el projecte 
no existeix. 
Fem que tothom 
el conegui!

Hi ha moltes 
maneres de 
presentar i posar 
en valor els 
projectes. 

I si programem 
jornades per 
explicar el procés 
i en mostrem 
el resultat final?

Relacionem-nos i 
assegurem acords 
amb les institucions 
i les entitats 
participants.

La relació 
continuada 
escola-agent 
cultural és clau. 
Cuidem-la!

5
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3.3.4

03. Factors | 3.3. Metodologia | 3.3.4. Comunicació
Sovint l’existència i el valor dels projectes culturals i artístics no són coneguts 
per les famílies, l’entorn o la comunitat educativa per manca de comunicació a 
l’hora d’explicar-ho. Per tal que els projectes es consolidin, és important explicar 
i subratllar el valor que ofereix en els diferents agents que hi participen.  
Com? Us donem algunes pistes:

Md
Metodologia

3.3
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Fm
Formació

Com ha 
de ser la 
formació 
de mestres 
i artistes?

Ha d’anar molt 
més enllà de les 
manualitats i les 
petites pràctiques 
artesanals.

Ha de contribuir 
a treballar el 
pensament crític 
i els valors de 
la diferència i la 
diversitat.

Ens ha de permetre 
ajudar els nens 
i les nenes en 
l’adquisició de 
competències 
artístiques 
i culturals.

Hem de facilitar  
la formació artística, 
però també la 
pedagògica, tant 
a mestres com a 
artistes i agents 
culturals.

1 2
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3.4

03. Factors | 3.4. Formació
Un dels factors més assenyalats és el tipus de formació que han de rebre tant el professorat dels centres 
educatius com els agents culturals que participen amb l’alumnat. La formació hauria de tenir en compte que:
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Rc
Recursos

Quan els 
recursos són 
escassos, 
hem de ser 
imaginatius!

3.5

03. Factors | 3.5. Recursos 
La viabilitat dels projectes és més senzilla quan l’escola i l’entorn van a l’una; 
quan s’hi vincula l’ajuntament, el barri, altres entitats o institucions o la comunitat 
educativa en un sentit ampli. Parlem de recursos quan ens referim a la perspectiva 
econòmica, la del temps i la logística. Us apuntem alguns exemples:

Ep
Espais

3.5.1

Ec
Econòmics

3.5.2

Te
Temps

3.5.3
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Ep
Espais

De quins espais 
disposem al 
centre? Com els 
podem reconvertir 
per a la pràctica 
artística?

I al nostre entorn? 
Busquem centres 
culturals, teatres, 
entitats... 

I viceversa: si som 
un equipament 
cultural, oferim els 
nostres espais als 
centres educatius.

1 2 3

3.5 3.5.1

03. Factors | 3.5. Recursos | 3.5.1. Espais
Els espais no sempre responen d’entrada a les necessitats del projecte i s’han de buscar 
noves fórmules. En aquest punt us fem algunes propostes, com reconvertir espais per 
adaptar-los a les necessitats, descobrir quins espais disposem al barri o la comunitat o, si 
som una entitat o institució cultural, oferir els espais a les escoles i instituts:



Fr
Factors

03

Ec
Econòmics

Estiguem al dia 
de les possibles 
fonts de 
finançament 
públic o privat. 

Els recursos 
econòmics no es 
troben d’un dia per 
l’altre. Es necessita 
temps, espai i 
formació per 
trobar-los. 

Posem en valor 
l’aportació 
dels artistes: 
oferim-los una 
remuneració. 

1 2 3

3.5.2

03. Factors | 3.5. Recursos | 3.5.2. Econòmics
Els recursos econòmics són escassos i, per tant, és imprescindible conèixer i explorar  
totes les possibilitats amb els recursos existents alhora que es busquen d’addicionals. 
Per fer-ho, us convidem a: 

Rc
Recursos

3.5
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Te
Temps

Creem espais 
de trobada 
regulars i 
periòdics entre 
els implicats.

I si incorporem 
els artistes
en les reunions 
de claustre?

Sempre es pot 
trobar temps per 
al projecte: entre 
assignatures, en 
horaris de tutoria, 
en setmanes 
especials...  

Revisem el model: 
horaris flexibles, 
crear equips, 
reorganitzar grups 
d’edat, etcètera.

1 2 43

3.5.3

03. Factors | 3.5. Recursos | 3.5.3. Temps
El temps és el recurs més essencial per a la bona marxa del projecte, però també el 
més escàs, tant per al professorat com per als agents culturals. Per disposar del temps 
necessari és imprescindible revisar l’organització i la cultura de centre. Per fer-ho, 

Rc
Recursos

3.5
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Ae
Avaluació 
de l’èxit

3.6 Com podem 
planificar 
i avaluar 
aquest 
aprenentatge?

Si planifiquem 
bé, podrem 
gaudir del procés i 
tenir espai 
per improvisar.

És una bona idea 
crear comissions 
de seguiment amb 
representació de 
tots els implicats.

El seguiment, 
la reflexió 
i l’avaluació entre 
els participants
ens ajudaran a 
alimentar nous 
projectes.

La coavaluació 
i l’autoavaluació 
contribueixen a 
demostrar les 
competències 
assolides.

1 32 4

03. Factors | 3.6. Avaluació de l’èxit
Una bona planificació i organització en el transcurs del projecte entre els agents que hi participen alhora que un 
sistema efectiu d’avaluació i seguiment asseguraran un bon funcionament del projecte. Aquí teniu algunes pistes:
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Incentivar la presència de les 
arts i la cultura en l’educació 
ÉS TOT UN REPTE.

Com ens 
identifiquem 
i connectem
els centres educatius, 
agents culturals i 
artístics per construir
els projectes?

Quin ha de ser el 
model de mediació 
entre el centre 
educatiu i l’agent 
cultural? 

Caminem cap a la 
interconnexió i la 
creació de xarxes i 
aliances per defensar 
la cultura i les arts 
en l’educació.

Qui i com 
ha d’oferir la 
formació per 
a artistes i per 
a educadors?

1 2 3 4

04. Reptes per incentivar les arts i la cultura en l’educació
Són molts els reptes que se’ns presenten a l’hora d’enfortir el vincle entre els sectors cultural i educatiu.  
Els que prenen més força després de Mutare Educació són de quina manera ens trobem i connectem els 
agents culturals i educatius, qui ha de realitzar la mediació entre els dos agents i quin tipus de formació  
han de rebre artistes i educadors.




