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No crec que l’art hagi arribat a cap carreró sense sortida.  
L’home sempre anirà obrint noves portes; 

 l’important és saber cap a on condueixen aquestes portes.  
I després tenir la força per a emprendre el camí  

que es veu des d’elles. 

 
 
 

“Entenc que un artista és algú que, entre el silenci dels altres, 
utilitza la seva veu per dir alguna cosa, i que té l’obligació que 
això no sigui quelcom inútil sinó alguna cosa que doni un 
servei als homes”  
  
                        Joan Miró, 1979 
  Discurs d’acceptació de la nominació com a doctor Honoris Causa UB 



Mirar una obra d'art i pensar sobre el que veiem és un exercici 
que porta intrínsec el pensament i la creativitat. 

 

La tasca dels diversos Departaments Educatius, Àrees de 
Mediació i Programes Públics de museus i institucions culturals, 
implica explorar les obres d’art i objectes d’estudi,              de 
manera oberta, creativa i profunda, compartint reflexions, com 
a individu i com a col·lectiu, amb i sense diversitat. 

“...ja saps que cada ésser humà és tot un món.“  
 
     Pablo Picasso a  
    F. Guillot : Vida amb Picasso 
    Barcelona, 1965  
     





"… el mediador, ajuda a un altre a reconèixer els 
trets significatius del seu entorn, siguin físics o 
socials, sigui de l'experiència immediata o de la 

passada. El “mediador” filtra i organitza els 
estímuls que d'altra manera arribarien al subjecte 

"intervingut" d'una manera atzarosa, i torna 
evidents les relacions entre els estímuls, qualssevol 

que sigui la naturalesa d'aquestes. En poques 
paraules, el “mediador” ajuda a aconseguir un 

sentit de l'univers."  
 

 

     Lev Vygotsky, 1979 
  



MODELS de MEDIADOR  
 

1. INTRÍNSEC 
La mediació artística pot contribuir a l’experiència estètica 
mitjançant:  
 

- El coneixement del context 
- La descoberta d’eines analítiques  
- La transmissió de conceptes rellevants  
 
2. FORMATIU  
La mediació es centra en l’aprenentatge i la interacció amb l’art: 
- Estimula el creixement personal 
- Contribueix  al desenvolupament social 
- Incideix en la manera de veure el món 
 
3. PARTICIPATIU 
La mediació fa referència a l’accessibilitat de l’Art i a la Cultura 
per a Tothom: 
- Afavoreix un capital social positiu 
- Millora la comprensió de la diversitat cultural 
 

 



4. CRÍTIC – CONSTRUCTIU 
La mediació es centra tant en les audiències com en la 
institució: 
- Implica el qüestionament de la interacció entre les obres 
    d’art i els visitants 
-   I analitza el rol de la institució dins la societat i l’esfera 

artística  
 
5. TRANSFORMATIU 
L’art i la mediació de l’art són eines per a fomentar el canvi 
social i desenvolupar el coneixement i pensament humà. 
 
 
 
 
      Font: Workbook Manifesta 9 
             Biennal Europea d’Art Contemporani, Bèlgica 2012  
       



FORMES de MEDIACIÓ  
 

A. Activitats educatives PARTICIPATIVES 
 
 

 

B. (Diverses) Estratègies educatives  
 
 

C. Habilitats de comunicació, 
 
 

D. Processos continus d'ensenyament-
aprenentatge. 
 
 

E. Treball/aprenentatge col·lectiu 
 
 
 



Entre la multiplicitat de pràctiques pedagògiques  recomanem: 
 

-Fonaments de la Pedagogia Constructivista 
 

     Base: construcció del propi saber/coneixement. 
 

      Teòrics: Lev Vygotski, Jean Piaget y David Ausubel   
 



-Bases teòriques i pràctica de l‘Educació Inclusiva  
   

     Base: model educatiu que busca atendre les necessitats 
d’aprenentatge de tots els nens, joves i adults amb especial 
èmfasi sobre persones vulnerables a la marginalitat i l’exclusió 
social.  

 Teòrics: Miguel L. Melero, Mel Ainscow, Gerardo Echeita. 
 
 
 
 
 



-Investigacions de la Psicologia Cognitiva 
 
      Base: Cognició, estudi científic de la ment humana. 
             Estudi de processos, estructures, representacions i      
               com es percep, s’aprèn, recorden i pensen sobre la informació 
 

       Teòrics: Bartlett, Piaget, Mahoney, la Gestalt 



- Coneixements bàsics sobre Intel·ligència  Emocional   
 
     Base: habilitat per a percebre, assimilar, comprende i  
     regular les pròpies emocions i les dels altres,  
     promovent un creixement emocional i intel·lectual. 
 

     Teòrics: Goleman, Gardner, Mayer 



-L'aplicació de les Estratègies de Pensament Visual (VTS)  
  combinada amb altres metodologies i personalitats  
 

 Base: metodologia educativa que utilitza l’obra d’art per a 

aprendre a pensar. Desenvolupa habilitats de pensament, 
alfabetització visual i lingüística mitjançant el debat. 

 

    Teòrics: Abigail Housen, Philip Yenawine 



La tasca didàctica del mediador consisteix en: 
 

- seleccionar estímuls,  
 

- investigar, relacionar i comunicar, 
 

-establir i desenvolupar estratègies educatives i de 
comunicació per entaular / provocar el debat i el diàleg 
 

- facilitar l'accés a múltiples connexions i significats 
  (artístics, culturals, filosòfics) = experiències d'aprenentatge 
 

-Fomentar la indagació, la reflexió, el descobriment 
 

-Potenciar el creixement personal i l'interès social 
 

-Afavorir el desenvolupament cognitiu 
 

-Generar nous pensaments, actituds, experiències 
 

- Innovar a través de projectes participatius 



En aquest tipus d'activitats es potencia: 
 
1. Processos d'observació i descobriment,    

mitjançant la contemplació activa                         
(com a complement a l’observació passiva) 
 

2. El desenvolupament cognitiu i autònom 
 
3. Dinàmiques participatives a través del debat i el 

diàleg 
 
4. La mediació com a eina de comunicació:  

l'educador convida als participants (actius)                
a mirar, pensar, debatre, reflexionar, observar i 
conversar davant imatges artístiques i obres d’art 

 
5. El disseny per a tots 





Programes  
d’Accessibilitat 
de referència 
         



Museu Nacional d’Art Catalunya 
  
Programes comunitaris: 
-Museu Espai en comú: 
Programa per a la inclusió cultural i 
social. Dirigit a visitants no habituals 
o persones que no poden fer-ho de 
manera independent.            
Projectes específics de llarga durada 
(5 mesos) i bianuals. 
 
-Art i salut mental 
 
-Comunitat de pràctica sobre 
Museus i Accessibilitat 
 
-Apropa Cultura: programa 
socioeducatiu dirigit a persones en 
risc d'exclusió social 
 
-Sessions Preparatòries i 
formatives per a professionals 
 

 



Museo de Lugo –  
Red museística  



 
 
Projecte "Xarxa d'intercanvi entre 
programes d'educació especial de 
centres d'art contemporani de 
l'Euroregió Pirineus-
Mediterrània" 
 
Hi participen: Centre d'Art La Panera 
(Lleida), Es Baluard, Museu d'Art 
Modern i Contemporani de Palma, 
CDAN, Centre d'Art i Natura d'Osca i 
Le CRAC, Centre Regional d'Art 
Contemporain Languedoc-Roussillon 
de Sète (França). 
 
Objecte d'estudi: col·lectius amb 
discapacitats intel·lectuals i malalties 
mentals greus 
  
Intenció: millora de la qualitat en 
l'atenció a aquests col·lectius a través 
d'experiències artístiques 



 
Connect @: projecte col·laboratiu 
 
Constituït per 10 usuaris i 
3 professionals del Centre Ocupacional 
Carlos Castilla del Pino, 
educadors / mediadors del MNCARS i 
investigadors de la Univ. Autònoma Madrid. 
 
Durant 15 sessions es generen rols actius  
i actituds crítiques en àmbits com 
l'accessibilitat, les noves tecnologies o la 
documentació. 
 
Tots els participants se situen en un pla 
horitzontal d'aportació, proposta, treball 
conjunt, acció ciutadana i utilitat social, 
independentment dels seus diferents nivells 
cognitius. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 



Programa Educatiu del Museu Picasso Màlaga 
 

per a grups de persones amb Necessitats Especials 
 

•    Visites per a persones amb diverses capacitats 
 
•    Visites per a persones cegues o amb deficiència visual 
 
•    Visites per a persones sordes interpretades a la LSE 
 
•    Visites participatives per a nens amb necessitats especials 
 
•    Visites-Taller per a nens amb necessitats especials 
 
•    Activitats per a col·lectius socials 
 
•    Celebració del Dia Universal del Nen 
 
•    Celebració del Dia Internacional de la Discapacitat 
 
 
•De gener 2004 a desembre 2010 més de 5.400 persones amb 
diverses capacitats i / o necessitats, van participar en activitats MPM 
 



Visites amb persones cegues i amb resta de visió 
Amb la col.laboració de la D.O ONCE Málaga 

Visita integrada per persones cegas i amb 
resta visual i visitants individuals.  

 
 
 

Families d’associats de l’ONCE, parlant del que 
veuen  davant a “Home i nen”. 

 
 

Raquel, Saray, Patricia, Stefan i el 
restola resta participant al debat. 



Visitas-Taller per a nens amb diversitat sensorial  

 

Un grup de 
nens de  
l’ONCE i els 
seus amics 
preparant-
se per a 
llegir  el 
conte del 
taller: 
Y Colorín, 
Colorado… 
 

 
 
 

Raúl observa  
La seva obra  
tridimensional. 

Juan Antonio, Iván i Samuel molt 
concentrats creant de forma 

colectiva, la seva platja. 

Sarai 
explica 
el seu 
dibuix 

amb les 
mans. 



Sole, Maria, Paquita i les seves companyes, malaltes d'Alzheimer 
participant en el debat davant Dona Flor (1945) i Pare i Nen 
(1971). 

Grup de persones amb problemes 
d'addicció al TA després de la visita MPM. 

Usuaris de ADIPA durant 
la reflexió final al jardí del Museu. 

Visites per a persones amb diverses capacitats 

Amb la col·laboració de centres assistencials, Hospitals, Associacions i Federacions de tota 
Andalusia 

 



• Per potenciar l'Accessibilitat es poden aplicar les mateixes 
metodologies participatives que amb la resta de grups, tant 
amb adults com amb nens. 
 

• A cada proposta s'adeqüen els continguts, la selecció d'imatges 
i les formes d'enfocar la comunicació, a l'edat, els interessos i el 
nivell de desenvolupament cognitiu dels participants. 
 

• Es manté la comunicació contínua amb els professionals de la 
salut, suport, orientació, inserció i assistència, vinculats als 
diversos col·lectius i usuaris. 
 

• Persones amb trastorns de conducta, necessitats afectives, 
orgàniques, mentals, educatives, d'aprenentatge, comunicació o 
d'integració social, participen en aquestes activitats juntament 
amb familiars, cuidadors, monitors, educadors, psicòlegs, 
metges, professors o altres visitants del Museu o entitat 
cultural. 

 

 

¿Cóm es pot treballar amb les necessitats especials, 
amb altres capacitats i persones en risc d’exclusió 
social? 



Què tenen aquestes imatges en comú? 
 
 



Incloure i integrar 
 

La normalització de l'oferta de recursos per a persones amb altres 
capacitats o en risc d'exclusió social, es converteix en un dels 
objectius bàsics de qualsevol comunitat. 
 

Es treballa cap al DISSENY PER A TOTHOM. 
 

La responsabilitat de les entitats educatives i culturals, com a 
agents mediadors, permeten i provoquen la necessitat de crear 
projectes participatius i accions que potenciïn la integració 
efectiva a través de l'art. 

 



Podeu enviar les vostres preguntes, suggerències,  
experiències i comentaris a: 
 

Correu electrònic:  
aparicio_elena@hotmail.com 
 
Twitter: 
@lea_luns 
 
 

“Totes les persones tenen diferències cognitives, 
lingüístiques, afectives i socials, és a dir, la diversitat és la 
norma.” 
 

     Miguel López Melero 
    De l'exclusió a la inclusió un procés 
    d'humanització. UNIA, Màlaga 2008 

           Moltes gràcies!!! 
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