
Grup de treball: Educació 
artística i cultura de pau
Grup de Treball de docents de l’etapa de 
secundària i persones d’entitats que es 
reunirà de febrer a juny per reflexionar i 
elaborar conjuntament pràctiques 
educatives en relació a una educació per a la 
pau des de l’art i/o una educació artística 
des de la cultura de pau. A les sessions 
s’abordaran conceptes, metodologies i 
recursos,...

Data inici: Dimarts, 08 Febrer 2022

Data final: Dimarts, 07 Juny 2022

Data final inscripció: Dimarts, 18 Gener 
2022

Dies de la setmana: Dimarts

Franja horaria: 16.30 a 18.00

Adreça: MNAC Museu Nacional d'Art de 
Catalunya | Parc de Montjuic (Barcelona)

Dades de contacte: Aquesta adreça de 
correu-e està protegida dels robots de 
spam.Necessites Javascript habilitat per 
veure-la.

Organitza: Edualter

Mes informació: 
Inscripcions (No docents)
Inscripcions (docents XTEC)

Grup de treball: Educació 
artística i cultura de pau
Grup de Treball de docents de l’etapa de secundària i persones 
d’entitats que es reunirà de febrer a juny per reflexionar i elaborar 
conjuntament pràctiques educatives en relació a una educació per a la 
pau des de l’art i/o una educació artística des de la cultura de pau. A 
les sessions s’abordaran conceptes, metodologies i recursos, entre 
altres.

 

Data inici: Dimarts, 08 Febrer 2022

Data final: Dimarts, 07 Juny 2022

Data final inscripció: Dimarts, 18 Gener 2022

Dies de la setmana: Dimarts

Franja horaria: 16.30 a 18.00

Adreça: MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya | Parc de Montjuic (Barcelona)

Dades de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de 
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Programa del curs: 

Objectius

- Formar-nos en competències per a dissenyar unitats didàctiques 
per a treballar la cultura de Pau a través de diverses formes de 
manifestació artística.
- Treballar amb metodologies didàctiques de reflexió crítica, sòcio-
afectives, de creació plàstica, d’anàlisi d’obres d’art, etc.
- Dissenyar i realitzar pràctiques d’educació per a la pau des de l’art
- Posar en comú les pràctiques i metodologies que es vagin portant 
a terme a l’aula en relació als temes del grup de treball per tal de 
compartir-les i enriquir-les
- Posar en pràctica les propostes del dossier “Art i compromís. 
Educació artística i cultura de pau” per tal de revisar-les i de crear 
materials més adaptats a les necessitats del professorat
- Utilitzar el museu com un espai més per fer recerca, buscar 
referents o treballar temes del currículum a través de l’art

Continguts:
- Pau negativa i pau positiva
- Visió positiva del conflicte
- Triangles de les violències
- Escala de provenció
- Estratègies didàctiques artístiques
- Visual Thinking strategies
- El dibuix com a eina de coneixement
- Fer recerca a través de les arts

Calendari:

Sessió 1 | dimarts 08/02/2022 | 1630 a 1800hs

Sessió 2 | dimarts 15/03/2022 | 1630 a 1800hs

http://limesurvey.edualter.org/index.php/478711?newtest=Y&lang=ca
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/inscripcionsnp?codi=1040571104&curs=2021-2022


Sessió 3 | dimarts 05/04/2022 | 1630 a 1800hs

Sessió 4 | dimarts 10/05/2022 | 1630 a 1800hs

Sessió 5 | dimarts 07/06/2022 | 1630 a 1800hs

Lloc:

MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya | Parc de Montjuic 
(Barcelona)

(algunes sessions podran realitzar-se en format virtual depenent la 
situació sanitària del moment)

Requisits de certificació:

El 80% de l’assistència, la participació a les sessions.

Inscripció:

Fins 18/01/2022

Organitza: Edualter

Altra organització: Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

Mes informació: 
Inscripcions (No docents)
Inscripcions (docents XTEC)

http://limesurvey.edualter.org/index.php/478711?newtest=Y&lang=ca
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/inscripcionsnp?codi=1040571104&curs=2021-2022

