


Activitats, projectes de museus, cinemes i 
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Irene Calvís
Materials i accions desenvolupades entorn a persones amb TEA.
Gran Teatre del Liceu
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http://www.liceubarcelona.cat/ca/autisme-tea

http://www.liceubarcelona.cat/ca/autisme-tea


Cinema per tothom
Experiència als cinemes Filmax de GranVia2 
Josep Campreciós i Marta Romero
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Cinema per tothom
Objectiu: oferir una activitat de cinema
en família adaptada a les necessitats de
les persones amb TEA i oberta a la
participació del públic en general.
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Cinema per tothom
Claus de la sessió:

La pel·lícula comença directament,

sense anuncis ni tràilers.

 Hi ha llum d’ambient durant la sessió.

 El volum és més baix de lo habitual.
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Cinema per tothom
Claus de la sessió:

Podran aixecar-se i moure’s per la sala.

Fora de la sala hi ha un espai amb un
taller de dibuix i materials sensorials
gestionat per monitors/es d’Aprenem.
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Cinema per tothom
Rellevància de les sessions:

 Per molts infants amb TEA i les seves famílies és 
la primera experiència al cine TOTS JUNTS.

 Públic heterogeni: venen persones amb 
diferents dificultats i persones “neurotípiques”.
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Cinema per tothom
Rellevància de les sessions:

Es realitzen 2 sessions a l’any, preu reduït.

L’acollida de l’experiència és molt positiva, més 
de 200 persones a cada sessió.

 No és cinema especial és cinema per a tothom.
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Cinema per tothom
• Com rebeu, com a empresa, la proposta del projecte 

“cinema per tothom”?

• Perquè com a empresa es decideix fer aquesta aposta?

• Quin impacte té el projecte 

“cinema per tothom” per la empresa? 

• Quines  pel·lícules i perquè?

• Quines barreres us trobeu?

•Teniu pensat ampliar-ho o extendre el projecte?
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Cinema per tothom
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MOLTES GRÀCIES
JOSEP CAMPRECIÓS

MARTA ROMERO

19 Febrer 
2018

Apropa 
Cultura

Sessió 2



El Niu de Ciència 
Un espai sensorial al Museu de Ciències Naturals. 
Montse Ballester i Marta Romero
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Niu de ciència,
espai específic per a infants fins a 6 anys

• Rigorós, en els continguts i en la manera de mostrar-los

• Versàtil, s’adapta a les necessitats que puguin sorgir

• Singular, ressalta el patrimoni propi del museu

• Estètic, amb materials de qualitat

• Obert, connecta amb la resta del museu

• Original, aporta valor afegit a les vivències dels infants museu
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L’espai del Niu de Ciència, és un espai versàtil que permet la inclusió
i l’accessibilitat.



Niu de Ciència és un espai destinat a les famílies amb nens i nenes 
de 0 a 6 anys que té com a objectiu promoure i, sobretot, gaudir de 
la ciència a través de la descoberta, l’activitat espontània i el joc.  

… A pensar amb les mans … A tocar-ho tot … A embrutar-se

Dins del Niu els infants tenen dret a...
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… A equivocar-se
… A invertir el temps que 
vulgui en les seves accions … A no fer allò que esperem

… A passar l’estona
… A que els adults els 
acompanyem sense interferir … A actuar segons el seu 

parer
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El niu de ciència
Objectiu: fer més accessible l’activitat del niu de la
ciència a infants amb TEA. Aquesta activitat permet
als nens i nenes connectar amb l’entorn científic
mitjançant material natural i únic que ressalta el
patrimoni cultural propi del museu.
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El niu de ciència
Claus de l’activitat:
 Material físic tangible.
 Formació de l’equip del museu.
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El niu de la ciència
Claus de l’activitat:
 Senyalització de la zona amb pictogrames.
 Adaptació del power point de la

explicació del niu.



Claus de l’activitat:
 Informar prèviament a les famílies del que trobarien al

Museu.

 Tenir en compte algunes 
especificitats: baixar les 
persianes, disminuir la 
intensitat de la llum, 
evitar els temps 
d’espera, anticipar les 
accions…
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MOLTES GRÀCIES
Montse Ballester

Marta Romero



Projecte Guía’m

Helena Minuesa, Servei educatiu del Museus de Sant Cugat (Ajuntament de
Sant Cugat) 

Carla Bonet, Guia de la Fundació Friends
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Les persones que mouen muntanyes han de 
començar movent petites pedres

Proverbi xinès
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Entitat + administració

Compromís + il·lusió

Signatura de Conveni

Comencem l’aventura el 
febrer de 2016!
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Cada dissabte i diumenge , excepte els primers, oferim visites guiades al 
Museu del Monestir de Sant Cugat

- Patrimoni cultural com a eina per trencar l’estigma

- Integració social i laboral 

- Museu com a plataforma que posa de 
manifest la complexitat de la nostra societat

- Diversitat Riquesa
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Des del 20 de febrer de 2016, un total de 1.280 persones 
han gaudit de les visites del projecte
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Propera estació….

Pedralbes! 



Gràcies! 

https://www.youtube.com/watch?v=GHnZhsrh3uA
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