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1 Introducció 

1.1 Aprenentatge cultural 

Permetre a totes les persones (i no només els infants) aprendre i desenvolupar-

se al llarg de tota la vida ha esdevingut una nova obligació. L’aprenentatge 

cultural es considera una de les respostes a la pregunta de com preparar les 

persones per al món d’avui i de demà. 

John Holden1 

 

L’aprenentatge cultural significa aprendre en els mons il·limitats de la literatura, la poesia, els 

contes, el cinema, la música, el teatre, la dansa, les belles arts, el circ o els jocs, entre d’altres. 

Significa explorar institucions culturals, com ara els museus, les galeries, els llocs del patrimoni, 

els teatres, els auditoris i les biblioteques, però també l’espai públic i el medi ambient. 

L’aprenentatge cultural implica crear amb les mans, la ment i el cos. L’aprenentatge cultural és 

preparar-se per al futur tot aprenent de les tradicions i del passat. L’aprenentatge cultural té la 

capacitat d’enfortir les relacions personals i la comprensió intercultural, que són fonamentals 

per fomentar la capacitat de la societat de conviure de manera pacífica, malgrat la diversitat 

d’estils de vida.  

 

La Unió Europea reconeix aquest potencial de l’aprenentatge cultural quan inclou la consciència 

i l’expressió culturals entre les vuit competències clau per a l’aprenentatge permanent.2 

 

Quan parlem de la importància de l’aprenentatge cultural en un context d’aprenentatge 

permanent, es fa evident que no té sentit limitar aquesta experiència a infants i joves. Per 

abordar aquesta qüestió, quatre organitzacions europees van impulsar una Associació 

d’aprenentatge Grundtvig sobre aprenentatge cultural per a famílies, que s’ha dut a terme 

entre 2011 i 2013: són EDUCULT (Àustria), Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 

Jugendbildung BKJ (Alemanya), Fundació Interarts (Espanya) i Študentski Kulturni Center – ŠKUC 

(Eslovènia). El projecte ha comptat amb suport de l’acció Grundtvig del Programa 

d’Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea. 

                                                           
1
 Holden, John (2008): Culture and Learning – towards a New Agenda. DEMOS Consultation Paper. Disponible a 

http://www.cpexposed.com/sites/default/files/documents/CP_DEMOS_CultureLearningPaper_Feb08.pdf 
2
 Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a 

l’aprenentatge permanent. Disponible a http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:ES:HTML. 

http://www.cpexposed.com/sites/default/files/documents/CP_DEMOS_CultureLearningPaper_Feb08.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:ES:HTML
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1.2 Les famílies com a grup destinatari 

Hi ha la teoria, assumida de manera generalitzada i recolzada amb dades empíriques, que el 

context familiar, i especialment el nivell educatiu de la família, determina el nivell de 

participació cultural i, en conseqüència, l’adquisició de competències culturals i l’oportunitat de 

desenvolupar una consciència cultural i una capacitat per l’expressió creativa. Actualment, 

gairebé totes les institucions culturals d’Europa que ofereixen programes educatius, tant si es 

tracta de biblioteques com de museus o institucions de les arts escèniques, disposen de 

programes específics d’educació cultural per a infants i joves amb l’objectiu d’oferir “accés i 

educació per a tothom”. I molts altres actors formals i informals, com ara les associacions, les 

ONG o els professionals del sector, ofereixen activitats culturals i artístiques de caire 

participatiu. 

 

La recerca duta a terme en el marc del programa anglès Creative Partnerships3 remarca la idea 

que centrar-se únicament en infants i joves pot ser una orientació massa limitada i que cal tenir 

en compte la família en conjunt (mares i pares; altres referents adults; infants) quan es volen 

promoure iniciatives per a l’educació cultural i creativa. L’estudi mostra que els infants que 

participen en un programa d’educació cultural i creativa (principalment a través de l’escola) 

poden ser un factor motivador per tal que també s’apropin als contextos d’aprenentatge 

cultural i creatiu els seus pares i mares, que en altres condicions no participarien mai en 

activitats culturals, en considerar que “això no està fet per a nosaltres”. Per tal d’esbrinar què 

podria atreure les famílies i quins tipus de barreres visibles i invisibles els dificulten l’accés a les 

activitats i les institucions, sobretot en el cas de les famílies d’entorns desfavorits, sembla 

convenient desenvolupar models participatius, que es comuniquin amb tota la família. 

 

Aquest és l’aspecte fonamental amb el qual sovint topen els programes que se centren en els 

joves o els infants: la família i el seu nivell de participació cultural sembla ser un factor molt 

influent a l’hora d’accedir a oportunitats d’aprenentatge en entorns culturals, artístics o 

creatius. Així, encara són principalment els infants de famílies de classe mitjana els que poden 

tenir-hi accés de manera més senzilla, quan no s’aborda de manera suficient el paper de mares, 

pares i altres referents adults. 

 

Reptes: 

 Desenvolupar programes i activitats d’educació cultural adreçats a les famílies com a 

unitat, amb diferents grups d’edat. 

 Desenvolupar formes de comunicar-se i arribar a les famílies, especialment aquelles 

que, per motius diversos, es troben en una situació desfavorida. 

                                                           
3
 IPSOS Mori: Parents’ views on creative and cultural education: Report produced for Creativity, Culture and Educa-

tion (2009) Disponible a http://www.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/IPSOS-MORI-Parental-
Report-for-CCE.pdf  

http://www.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/IPSOS-MORI-Parental-Report-for-CCE.pdf
http://www.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/IPSOS-MORI-Parental-Report-for-CCE.pdf
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 Tenir en compte que els models tradicionals de família canvien i apareixen noves 

formes de viure junts o a distància (famílies monoparentals, reconstituïdes, etc.). 

1.3 Beneficis potencials 

La nostra col·laboració va néixer de la hipòtesi que l’aprenentatge cultural en família pot oferir 

diversos tipus de beneficis:  

 

Per a les famílies: 

 L’aprenentatge familiar en entorns d’educació cultural i creativa pot ser una molt bona 

oportunitat per enfortir les relacions intergeneracionals. 

Per a les persones: 

 L’aprenentatge mitjançant la cultura pot promoure el desenvolupament de diverses 

aptituds, ampliar els coneixements, transmetre valors, expressar emocions, fomentar 

competències, etc. 

Per al sector cultural: 

 Els programes culturals adreçats a les famílies poden servir per desenvolupar i mantenir 

els públics. 

Per a la societat: 

 L’aprenentatge familiar és una manera de connectar la història i el patrimoni amb el 

futur: els infants aprenen de pares, mares, avis i àvies, i viceversa. 

 L’aprenentatge familiar pot abordar diversos problemes socials, qüestions 

mediambientals, promoure el diàleg intercultural, etc. 
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2 Estructura de l’informe 

El cos principal de l’informe s’estructura de la manera següent: 

 

El capítol 3 resumeix les finalitats i els objectius de l’Associació d’aprenentatge i el seu 

programa de treball. 

 

El capítol 4 presenta una sèrie de criteris de qualitat en l’aprenentatge cultural per a famílies 

que les entitats impulsores de la iniciativa han elaborat a partir de les observacions i els debats 

fets en el transcurs de les reunions i les visites a diversos projectes. 

 

El capítol 5 mostra una selecció d’institucions i iniciatives visitats durant les reunions, que 

il·lustren aspectes i models específics de l’aprenentatge cultural per a famílies. 

 

El capítol 6 ofereix una pauta o qüestionari per facilitar l’autoavaluació dels professionals de la 

cultura, la gestió cultural i altres àmbits afins en relació amb les seves estratègies i activitats 

dirigides a grups familiars. 
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Interior del cinema municipal Kinodvor (Ljubljana) 
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3 L’Associació d’aprenentatge 

3.1 Motivació i objectius de l’Associació d’aprenentatge 

L’Associació d’aprenentatge s’ha centrat en el desenvolupament d’estratègies i models per 

accedir i mantenir, mitjançant programes intergeneracionals d’aprenentatge cultural i creatiu, 

les famílies com a públics i participants en activitats culturals i artístiques, amb una atenció 

especial als sectors més desfavorits de la societat (segons educació, classe social, grup ètnic, 

etc.). D’aquesta manera, l’Associació d’aprenentatge ha fet seu l’objectiu europeu de dotar la 

ciutadania de competències culturals, i específicament el desenvolupament d’una consciència 

cultural i de la capacitat per a l’expressió creativa, en un context de societats cada cop més 

diverses. 

 

Missatges principals: 

 Les experiències culturals compartides fomenten la cohesió familiar. 

 El principal factor de predicció de l’èxit d’un nen o nena en la vida és la implicació dels 

seus pares en la seva educació.  

 Els adults que no s’han educat en un entorn ric en activitats culturals poden esdevenir 

participants actius en activitats culturals i d’aprenentatge creatiu a través dels seus fills i 

filles.  

D’aquesta manera, l’Associació europea d’aprenentatge va néixer per col·laborar, per posar 

idees en comú i per explorar de quina manera operen diferents projectes d’aprenentatge 

intergeneracional i com es pot utilitzar en particular l’aprenentatge creatiu per alliberar el 

potencial existent en infants, joves i adults que participen en les activitats i en els mateixos 

professionals del sector. Les entitats impulsores també tenien interès a debatre de quina 

manera l’aprenentatge creatiu pot aportar impactes socials positius a les famílies que hi 

participen, per exemple a través d’una implicació i participació cultural o una mobilitat social 

més grans. 

  

La col·laboració s’ha basat en la hipòtesi que, si volem que més persones adultes s’impliquin en 

programes d’educació cultural i creativa per tal d’incrementar el nivell de participació cultural i 

promoure l’expressió creativa tant de mares i pares o tutors com dels seus fills i filles, cal 

assegurar que es desenvolupen entorns d’aprenentatge familiar o intergeneracional de qualitat 

i estratègies que permetin que més adults i famílies, especialment d’entorns desfavorits, es 

beneficiïn dels efectes de l’aprenentatge cultural i creatiu. 

 

L’Associació d’aprenentatge va abordar aquesta qüestió des de dues perspectives: 

- Anàlisi d’exemples locals, triats a partir d’una sèrie de criteris de qualitat acordats, com ara: 

 Entorns atractius d’aprenentatge 
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 Educadors culturals i creatius amb qualificacions 

 Continguts atractius, que s’adrecin principalment a les famílies i els generin interès 

 Mètodes participatius d’implicació dels grups destinataris 

 Models didàctics innovadors 

- Observació dels aspectes estructurals necessaris, tot fent atenció a qüestions com ara: 

 Formes de col·laboració entre les institucions d’educació formal, no formal i informal 

(entitats socials, centres de formació per a adults i per a famílies, institucions culturals) 

 Recursos i finançament 

 Gestió i coordinació 

 Polítiques i administració 

 

L’objectiu general de l’Associació era donar suport al desenvolupament de models innovadors 

d’aprenentatge intergeneracional i familiar en entorns d’educació cultural i creativa, 

especialment per a famílies desfavorides, tant a nivell de la pràctica educativa com de gestió i 

d’aspectes estructurals. Volíem fomentar el desenvolupament de pràctiques de qualitat i 

motivar els agents del sector a destinar recursos i espais a impulsar l’aprenentatge familiar en 

contextos d’aprenentatge cultural i creatiu.  

3.2 Resum del programa de treball 

Entre 2011 i 2013 les entitats associades s’han reunit en cinc ocasions, a quatre ciutats europees 

diferents dels seus països respectius. En el marc d’aquestes trobades, han pogut visitar entitats i 

institucions culturals (museus, cinemes, teatres, auditoris, biblioteques, etc.) per analitzar com 

integren l’aprenentatge familiar i intergeneracional en els seus programes i projectes educatius i 

per comparar diversos contextos polítics i estructures. En el transcurs del projecte s’han volgut 

conèixer diversos tipus d’entitats (públiques, privades i sense ànim de lucre) i programes de 

diverses disciplines i àmbits, adreçats a infants i joves de diversos grups d’edat i als seus pares i 

mares, i amb models diferents d’abordar l’aprenentatge intergeneracional. En total, s’han 

conegut i analitzat 22 experiències. 

 

La taula següent resumeix el calendari, llocs i amfitrions de les visites (entitats associades al 

projecte) de l’Associació d’aprenentatge. Els resultats de cada visita van quedar recollits en 

informes sobre la base dels quals s’ha elaborat aquest informe final, principal resultat tangible 

del projecte. A l’apartat 7.3 de l’annex hi ha més informació sobre les entitats associades. 
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Reunió Data Lloc Amfitrió 

1ª reunió 17-18 octubre 2011 Viena (Àustria) EDUCULT 

2ª reunió 16-17 febrer 2012 Barcelona Interarts 

3ª reunió 16-17 juny 2012 Ljubljana (Eslovènia) ŠKUC 

4ª reunió 29-30 octubre 2012 Munic (Alemanya) BKJ 

5ª reunió 28 febrer -1 març 2013 Viena (Àustria) EDUCULT  
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Exterior del Quax Centre per l’Educació Cultural I en el Lleure, Munic  
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4 Criteris de qualitat 

En el transcurs de les reunions de l’Associació d’aprenentatge Grundtvig, les entitats associades 

han analitzat i debatut els aspectes que aporten qualitat en les activitats d’aprenentatge 

cultural per a les famílies. El llistat de factors que es presenta tot seguit, en diversos apartats 

temàtics, neix d’aquestes observacions. També es veu reflectit en la col·lecció d’experiències 

que es presenten més endavant. Els criteris de qualitat que descrivim a continuació podrien 

servir per facilitar el disseny i la posada en pràctica de futures activitats en aquest àmbit. 

4.1 Estratègia, objectius i avaluació 

Objectius clars. Els programes i els projectes de l’àmbit de l’educació cultural per a famílies 

haurien d’anar alineats amb la missió i la visió generals de la institució que els promou. Haurien 

de comptar amb objectius clars o smart (és a dir, objectius específics, mesurables, assolibles, 

rellevants i limitats en el temps). Caldria establir objectius diferents per a cada grup destinatari 

(infants, adults, etc.) i, alhora, tenir en compte que l’aprenentatge en família exigeix que en el 

procés d’aprenentatge hi hagi una interacció intergeneracional; per tant, els objectius de les 

activitats en aquest àmbit haurien de ser substancialment diferents dels que es buscarien en 

activitats educatives adreçades únicament a infants o a adults. En la mesura del possible, caldria 

que els usuaris o els públics participessin en l’establiment d’objectius i que fossin invitats a 

avaluar-ne els resultats. 

 

Aproximació “holística”. Com passa amb altres formes d’aprenentatge cultural, per a les 

activitats d’aprenentatge familiar convé disposar d’un entorn institucional que faciliti 

l’aprenentatge: més enllà de les activitats puntuals i de curt termini (tallers, visites guiades, 

cursos, etc.) i les diverses eines creades (guies, manuals, pantalles, etc.), el conjunt de la 

institució, és a dir els seus espais, personal i recursos de comunicació, haurien d’afavorir 

l’aprenentatge per a grups diversos, com ara els grups intergeneracionals i les famílies. 

 

Continuïtat al llarg dels diversos grups d’edat. La transició entre la primera infància, la infància 

i l’adolescència esdevé sovint un repte des de la perspectiva de l’educació cultural: a mesura 

que els infants es fan grans, a les institucions culturals els costa més atreure’ls a les activitats 

educatives, sobretot si alhora s’hi busca la interacció amb els seus pares o mares o amb altres 

adults. Fins a cert punt això pot ser inevitable, ja que a partir de cert moment als joves els 

interessa més aprendre els uns dels altres que no amb els seus progenitors. Amb tot, també es 

poden imaginar programes que facilitin formes d’implicació continuades entre la infància i 

l’adolescència, tot tenint en compte de quina manera en cada moment es desenvolupen 

diferents capacitats, aptituds i actituds. Per això probablement cal una implicació més gran 

d’infants i joves en el disseny dels programes, el desenvolupament de capacitats creatives, l’ús 
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de la tecnologia i l’avaluació dels resultats (“donant-los veu”), així com un rol més equilibrat, 

complementari i d’enriquiment mutu amb els adults. 

 

Perspectiva de gènere i noció de família. En el disseny de les activitats educatives per a 

famílies, cal tenir en compte els rols que s’assignen a homes i dones: els programes no haurien 

de servir per reforçar desigualtats ni estereotips relatius al lloc d’homes i dones a la societat ni a 

la família. D’altra banda, cal dissenyar i promoure les activitats amb sensibilitat envers la 

diversitat de les famílies actuals (famílies monoparentals, reconstituïdes, parelles homosexuals, 

etc.). 

 

Avaluació i coneixement. Quan es planifiquen els programes i els projectes, cal contemplar les 

activitats d’avaluació. Això vol dir considerar quins aspectes s’avaluaran (d’acord amb els 

objectius establerts), com es durà a terme l’avaluació, qui hi participarà (per exemple, de quina 

manera podran dir-hi la seva els públics o usuaris), quins recursos s’hi destinaran i com 

s’utilitzaran els resultats de l’avaluació per a activitats posteriors. L’avaluació pot acomplir 

diverses funcions, com ara la millora de l’actuació pròpia, i també pot ser una bona eina per a 

captar recursos (especialment si es fan públics els resultats i impactes positius del treball 

realitzat). 

4.2 Requisits institucionals 

Estabilitat de les dotacions pressupostàries. Els recursos econòmics que es destinen a 

l’educació cultural en general i a les activitats familiars en particular haurien de tenir prou 

estabilitat per garantir l’aprenentatge a llarg termini, la millora continuada i una adopció 

integral dels objectius d’aprenentatge dins la institució. En la mesura del possible, les 

institucions culturals haurien d’identificar els recursos dels seus pressupostos anuals que es 

destinen als programes educatius i assegurar una estabilitat dels grups destinataris al llarg dels 

anys. 

 

Equip humà identificable. És recomanable que s’atorgui a persones concretes dins la institució 

la responsabilitat sobre els programes educatius. A més d’encarregar-se del disseny, la posada 

en pràctica i/o l’avaluació de les activitats (en col·laboració amb d’altres sempre que sigui 

possible), aquestes persones haurien de ser reconegudes per la resta del personal com a 

responsables clau dels processos d’aprenentatge. En aquest sentit, l’equip responsable de les 

activitats educatives també juga un paper important de sensibilització de la resta del personal 

sobre la importància de l’educació i l’aprenentatge per al conjunt de la institució. 
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Qualificació i formació continuada del personal. Quan les institucions planifiquen programes 

d’educació cultural, han de valorar les aptituds desitjables en l’equip que es farà càrrec de 

dissenyar-los i implementar-los. En el cas de les activitats adreçades a famílies, cal tenir en 

compte les capacitats relacionades amb la col·laboració intergeneracional (és a dir, tractar 

alhora amb infants i amb adults, reconèixer les seves formes diferents de participació, fomentar 

el treball en equip entre els diversos grups d’edat, etc.). És important que a l’hora de seleccionar 

l’equip responsable de les activitats es valorin aquests criteris, que també poden requerir 

activitats de formació específiques per al personal encarregat d’aquest àmbit. En alguns casos 

també pot convenir fer formació d’altres membres del personal (per exemple, personal de 

taquilla, departament de màrqueting, artistes, voluntariat, etc.). Així mateix, es podrien 

dissenyar nous programes de formació sobre aprenentatge familiar, en col·laboració amb altres 

institucions, com ara les universitats o els centres de formació. 

 

Treball en equip. Un aprenentatge de qualitat és resultat de les aportacions de diversos 

departaments d’una institució cultural. En aquest sentit, és important que els objectius 

educatius siguin assumits de manera visible per part de la direcció del centre i que es fomenti la 

col·laboració entre tots els àmbits que poden contribuir a assolir-los. 

 

Obertura i participació. En la mesura del possible, les institucions haurien d’estar obertes a la 

participació de diferents actors socials (professorat, artistes, associacions de mares i pares, 

infants i joves, altres usuaris, etc.) en el disseny i l’avaluació dels programes. Pot ser interessant 

crear òrgans consultius destinats específicament a aquesta funció. 

4.3 Mètodes 

Posar els participants al centre. El disseny dels programes educatius s’ha de basar en un bon 

coneixement dels sectors destinataris, les seves necessitats i els seus interessos. Això també 

implica valorar la diversitat d’usuaris i públics, inclosos els diferents models de família, grups 

d’edat, etc. Com ja hem indicat, dissenyar espais per tal que els públics expressin la seva opinió 

en la planificació de les activitats pot ser un bon pas en aquesta direcció. 

 

Implicació activa de tothom. Les activitats orientades a promoure l’aprenentatge cultural per a 

famílies haurien de ser substancialment diferents de les activitats educatives que s’adrecen 

específicament a infants o a adults. Cal que busquin la implicació de persones de diferents edats 

i fer èmfasi en l’aprenentatge mutu que deriva d’una participació simultània i intergeneracional. 

Això vol dir que, sempre que sigui possible, cal promoure un rol actiu tant d’infants com 

d’adults, per exemple a través del desenvolupament d’activitats creatives, per oposició a la 

recepció passiva de continguts preexistents. 
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Formes diferents d’implicació. Atès que els programes tenen objectius diversos i s’adrecen a 

diferents grups de destinataris, també cal contemplar metodologies diverses, que afavoreixin 

diferents formes d’implicació per part dels usuaris o els públics. Alguns programes poden 

prioritzar l’adquisició de coneixements, mentre d’altres se centraran en el desenvolupament de 

capacitats personals (creativitat, raonament, idiomes, etc.) o en aspectes relacionats amb la 

sensibilitat, entre d’altres. És important que les institucions culturals prenguin en consideració 

diferents formes d’implicació i determinin les tècniques o metodologies més adequades a 

cadascuna. És previsible que mares i pares prefereixin les activitats centrades en el 

coneixement, mentre els infants poden prioritzar les més divertides i de lleure. En alguns casos 

es pot buscar combinar ambdues dimensions, tot i que no sigui imprescindible fer-ho. 

 

Ús de les noves tecnologies. Les noves tecnologies són eines atractives per a infants i joves, i 

poden facilitar l’accés a programes educatius en entorns i moments diversos, fora dels espais 

tradicionals de les institucions culturals. En el context de l’aprenentatge familiar, les noves 

tecnologies també ofereixen oportunitats interessants perquè els infants “ensenyin” als seus 

pares i mares o a altres adults, de manera que s’estableixi un equilibri alternatiu dins el grup i es 

generin espais de col·laboració dins la família. 

 

Situar les arts i la cultura al centre. Allò que distingeix l’aprenentatge cultural d’altres models 

és el contingut artístic de l’entorn en el qual aquest es produeix. Això pot volder dir haver-se 

d’enfrontar a coses noves, desconegudes i, a primera vista, estranyes. Els participants es veuen 

obligats a allunyar-se de les seves “zones de confort” i, en ocasions, han d’assumir el fet que la 

cultura no sempre ofereix respostes sinó que genera més preguntes. Cal que hi hagi bons 

professionals (artistes, professionals de l’educació i la mediació cultural, etc.) per assegurar la 

bona qualitat d’aquestes experiències d’aprenentatge artístic i a través de la cultura. 

4.4 Accés 

Accés universal. Assegurar l’accés dels sectors més desfavorits als equipaments culturals i als 

programes d’educació cultural continua sent un repte en la majoria de països europeus, i té 

implicacions específiques pel que fa a l’aprenentatge cultural per a famílies: la manca d’accés a 

l’educació cultural entre les famílies desfavorides pot contribuir a reforçar pautes d’exclusió. Per 

aquest motiu, és important parar una atenció especial a les necessitats i les dificultats d’aquests 

sectors. 

 

Més enllà dels edificis. És recomanable que les institucions culturals valorin la possibilitat de dur 

a terme algunes activitats fora de les seves pròpies instal·lacions, per tal d’apropar-se a famílies 
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en situació de dificultat social i altres sectors que normalment no visitarien les seves 

instal·lacions. Col·laborar amb altres institucions de l’entorn (escoles, ONG, grups socials, etc.) 

pot ser un pas important en aquest sentit. 

 

Horaris d’obertura. Les activitats adreçades a grups familiars requereixen que es pari atenció al 

temps de què disposen les famílies per estar juntes, i que es tinguin en compte així mateix les 

circumstàncies de diversos tipus de famílies. Els caps de setmana i els períodes de vacances 

poden ser especialment adequats per a activitats d’aquest tipus, però les institucions culturals 

també poden valorar altres fórmules. 

 

Transport. En alguns casos convé tenir en compte la disponibilitat de transport públic o privat 

per participar en determinades activitats i, si cal, establir acords específics amb les empreses de 

transport públic, per tal de facilitar la visita de grups familiars. 

 

Preus. El cost de les activitats educatives pot esdevenir un obstacle per a la participació d’alguns 

grups de la societat. En aquest sentit, les institucions poden valorar la possibilitat de reduir el 

preu de les activitats educatives o bé aplicar descomptes a determinats grups. 

 

Accés físic. Les institucions culturals han de garantir que les seves instal·lacions, i qualsevol altre 

espai on es duguin a terme les seves activitats, són accessibles per a persones amb 

discapacitats, per exemple els avis i àvies que acompanyin néts i nétes a activitats educatives, 

així com per a tot tipus de persones. 

 

Instal·lacions. Quan analitzem l’accés de les famílies a les institucions culturals, cal analitzar de 

manera crítica l’arquitectura i els espais en relació amb aspectes com l’accés per a cotxets, 

l’adequació dels lavabos a infants i famílies, etc. D’altra banda, els objectes en venda a les 

botigues dels museus i les cafeteries poden ser aspectes atractius per a moltes famílies però 

també poden desincentivar-ne d’altres, especialment les que tenen menys ingressos. 

4.5 Comunicació i relacions exteriors 

Ús de diversos idiomes. Sobretot en societats amb un grau elevat de diversitat ètnica o 

lingüística, les institucions culturals haurien de valorar la possibilitat d’utilitzar diferents idiomes 

en les seves activitats de comunicació, especialment de cara a tractar amb famílies de grups 

minoritaris. 

 

Diversitat de maneres d’informar. Quan es dissenyen les estratègies de comunicació, és 

important plantejar-se diverses tècniques i eines. En el cas de les activitats d’aprenentatge 
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familiar, hi poden jugar un paper important les escoles, les associacions de mares i pares, els 

col·lectius artistics i altres entitats socials, com a mediadors per facilitar la difusió de la 

informació. 

 

Noves tecnologies. De manera creixent, les estratègies de comunicació de les institucions 

culturals han d’incorporar un ús actiu de les noves tecnologies, incloses les oportunitats de 

participació i de visibilitat que ofereixen les xarxes socials; això afecta, entre d’altres, la difusió 

de les activitats educatives per a famílies. 

 

Relacions basades en el diàleg. En el context dels seus programes educatius, les institucions 

culturals haurien de buscar establir relacions de diàleg amb les famílies i amb altres actors clau, 

per tal d’assegurar-se que les activitats tenen en compte els interessos dels grups beneficiaris, 

que de manera progressiva s’hi incorporen noves qüestions i que l’entorn social “s’apropia” de 

la institució. 

 

Comunicació i treball en xarxa amb altres sectors. A més de les famílies com a beneficiaris 

directes dels programes educatius, cal que les oportunitats d’aprenentatge s’analitzin i es 

dissenyin en col·laboració amb diverses institucions i entitats (departaments de l’administració 

responsables d’educació, cultura, joventut o afers socials; escoles; centres de joves; ONG; 

artistes i entitats culturals; etc.), que poden contribuir a incrementar-ne la qualitat i la visibilitat. 

4.6 Col·laboració 

Construir una xarxa de col·laboracions. Per desenvolupar programes educatius de qualitat cal 

comptar amb la participació d’un grup de professionals divers, que en determinats casos pot 

incloure experts de diverses disciplines artístiques i educadors amb un bon coneixement de 

diferents grups d’edat. En aquest sentit, les institucions culturals haurien d’intentar establir 

xarxes fortes i actives de col·laboradors que puguin intervenir de manera permanent o 

ocasional. També haurien de reflexionar sobre maneres innovadores de combinar aquests 

àmbits de coneixement, per tal d’oferir un ventall divers d’activitats educatives. 

 

Treball en xarxa i connexió de recursos i experiència. Atès que l’educació cultural per a famílies 

té lloc en l’espai on conflueixen diversos àmbits i s’hi impliquen professionals de sectors 

diversos, la màxima qualitat s’obté quan s’intercanvien pràctiques i experiències i es fomenten 

les sinergies. En aquest sentit, les institucions que intervenen en aquest àmbit haurien de 

valorar la possibilitat de crear xarxes formals o informals que facilitin l’intercanvi de 

coneixement, la identificació de necessitats (per exemple les necessitats de formació per als 

professionals que hi participen), el disseny d’iniciatives conjuntes i la visibilitat de les 
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experiències i els resultats. En aquests casos, és recomanable que una institució lideri la 

promoció de la xarxa, però calen aportacions de diverses entitats i persones per garantir-ne la 

sostenibilitat. 

 

Intercanvis professionals internacionals. A més del treball en xarxa de proximitat, ja esmentat, 

els projectes poden progressar mitjançant l’intercanvi amb experiències semblants en altres 

països, per exemple en forma d’estades de curt termini, la participació en seminaris conjunts o 

la recollida i anàlisi de bones pràctiques. 

4.7 Context 

Lideratge i suport polítics. Diversos dels objectius de qualitat esmentats fins ara es poden 

assolir millor en un context en el qual les polítiques culturals, educatives i socials i la societat en 

conjunt reconeguin la importància de l’educació cultural i la seva rellevància per a infants, joves 

i adults. En aquest sentit, és important promoure l’adopció de marcs polítics estables i forts en 

aquests àmbits, amb objectius específics per a l’aprenentatge cultural i dotacions de recursos 

adequades per a les institucions culturals i educatives que intervenen en aquest àmbit. 

Aquestes institucions també s’han de comprometre a comunicar els resultats de les seves 

activitats a les administracions pertinents. 

 

Adaptació als contextos. Com ja hem destacat, els programes d’educació cultural s’han 

d’adaptar als contextos socials, culturals i econòmics en els quals han de tenir lloc. Això implica, 

entre d’altres, la necessitat de distingir entorns urbans i rurals. 
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Circ a l’Ateneu Popular de Nou Barris (Barcelona) 
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5 Exemples pràctics 

Aquest capítol presenta descripcions d’algunes de les experiències visitades en el transcurs de 

l’Associació d’aprenentatge. Aquesta selecció vol exposar l’ampli ventall d’activitats que 

existeixen en l’àmbit de l’aprenentatge cultural per a famílies. Per a la tria s’han valorat la 

diversitat de disciplines, la presència de casos de totes les ciutats visitades i la referència als 

diversos criteris de qualitat descrits al capítol anterior. 

 

Els exemples pràctics que s’exposen en detall en aquest capítol són els següents: 

Barcelona: 

- L’Auditori: Educa 

- Ateneu Popular de Nou Barris (centre de formació i difusió de circ) 

- Biblioteca Bon Pastor 

Ljubljana: 

- Cinema municipal Kinodvor: Kinobalon 

Munic: 

- Spiellandschaft Stadt e.V. Kinderinformation, jiz: centre d’informació juvenil 

- PA/Spielkultur e.V. (centre cultural per a joves) 

- Quax Echo e.V. – Zentrum für Freizeit und Kulturelle Bildung (centre cultural 

per a joves) 

Viena i Klosterneuburg: 

- Essl Museum Klosterneuburg (museu) 

- ((superar)) (programa d’educació musical) 

 

Naturalment, les entitats participants al projecte han après coses de totes les institucions i 

exemples visitats i aquestes observacions han servit per elaborar els criteris de qualitat i les 

recomanacions de l’informe. Però, per poder presentar exemples més en profunditat, calia triar. 

D’aquesta manera, hem decidit descriure pràctiques que il·lustren alguns dels criteris concrets, 

més que no parlar d’exemples de “bones pràctiques”, per evitar establir classificacions i ordres. 

D’altra banda, cal assenyalar que totes les institucions i projectes eren interessants des de la 

perspectiva d’un o altre criteri de qualitat i cal agrair així mateix els col·legues que ens van obrir 

les portes i es van posar a la nostra disposició per valorar la qüestió de l’aprenentatge familiar 

amb nosaltres. A l’annex hi hem inclòs la llista completa d’experiències visitades. 
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L’Auditori: Educa 

Ciutat: Barcelona 

Web: http://www.auditori.cat/ct/auditori/oferta_musical/auditori_educa/index.aspx  

Descripció breu: 

Els programes educatius de L’Auditori, principal sala de concerts pública de Barcelona, volen 

afavorir la presència de la música de qualitat en la vida quotidiana de les persones i la 

societat. Entre les activitats que s’hi duen a terme hi ha els concerts escolars i en família, les 

visites al Museu, els concerts participatius, les activitats d’accés social, la formació del 

professorat i l’elaboració de materials educatius. Durant la temporada 2010/11, es van 

organitzar 837 activitats educatives a les quals van assistir més de 230.000 persones, de les 

quals gairebé 25.000 amb un rol actiu. 

Aprenentatge per a famílies: 

Les activitats adreçades a famílies comprenen especialment els concerts educatius i els tallers 

per a famílies. En el cas dels primers, s’hi ofereixen una selecció de peces arranjades 

especialment, la interpretació per part d’un conjunt i una imatge estètica atractiva, fet que 

genera un espai participatiu i atractiu tant per a escoles com per a grups familiars. Pel que fa 

als segons, adreçats a famílies amb infants d’1 a 6 anys, inclouen dues activitats: un taller de 

preparació i un concert, després del qual es fa una trobada amb els músics. Les famílies també 

assisteixen als concerts participatius Cantània, en els quals cada any més de 20.000 escolars 

interpreten una peça composta especialment per l’ocasió; en ser posada en escena, Cantània 

atreu un públic molt ampli, format majoritàriament per famílies, moltes de les quals no 

anirien mai a L’Auditori en altres circumstàncies. 

Què se’n pot aprendre: 

Estratègia: objectius clars: L’estratègia educativa de L’Auditori va ser elaborada l’any 2000 i 

s’ha anat enriquint amb reflexions i avaluacions en profunditat, que han permès establir 

objectius clars en aquest àmbit. 

Requisits institucionals: treball en equip: Diversos departaments de la institució (comunicació, 

producció, administració, afers jurídics, taquilles, patrocini, etc.) participen de manera activa 

en la creació d’un entorn adient per a l’aprenentatge. 

Mètodes: situar els participants al centre: El disseny de les activitats té en compte el significat 

de la música en la vida quotidiana d’infants i famílies i fomenta les tècniques i els models més 

adequats per assegurar una recepció activa de la música i un bon impacte en el públic. 

Col·laboració: construir una xarxa de col·laboradors: Cada any, uns 500 professionals externs 

(músics, directors d’escena, compositors, pedagogs, etc.) participen en els programes 

educatius. La combinació de diversos àmbits d’experiència és clau per garantir que els 

resultats finals tinguin qualitat i siguin atractius. 
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Ateneu Popular de 9 Barris 

Ciutat: Barcelona 

Web: www.ateneu9b.net 

Descripció breu: 

L’Ateneu Popular de 9 Barris és un centre cultural i social que compta amb una escola de circ 

per a infants i joves. També els ofereix la possibilitat d’accedir a una formació especialitzada i 

esdevenir professionals d’aquest àmbit. El centre té seu en una antiga fàbrica en desús, 

ocupada pels veïns a mitjans dels anys 70, i ha esdevingut un nucli de compromís social i accés 

a la cultura en un barri perifèric de la ciutat. 

Aprenentatge per a famílies: 

L’aprenentatge per a famílies a l’Ateneu, que té l’objectiu últim de fomentar l’educació en 

valors i ajudar l’alumnat a esdevenir membres actius de la societat, es pot dir que opera a dos 

nivells: d’una banda, nens i joves poden apuntar-se a cursos de circ, que han demostrat tenir 

impactes positius pel que fa als resultats educatius i la cohesió social; de l’altra, les famílies 

participen de manera activa en la gestió del centre i la seva comissió de formació. Els 

educadors també es reuneixen periòdicament amb mares i pares, per valorar la motivació 

dels infants, entre d’altres qüestions. 

Què se’n pot aprendre: 

Estratègia: aproximació “holística”: Els objectius dels programes d’educació cultural 

dissenyats per l’Ateneu formen part de la voluntat general del centre de fomentar la cohesió 

social, el compromís cívic i la participació cultural. 

Estratègia: continuïtat a través dels grups d’edat: El centre ofereix activitats educatives 

explícites per a infants i joves, adaptades a cada grup d’edat. Els joves també participen en la 

gestió d’algunes activitats, mentre els pares juguen un paper complementari en la gestió 

general i la presa de decisions a l’Ateneu i en el seguiment de les activitats educatives. 

Requisits institucionals: obertura i participació: Un bon nombre d’agents del barri (famílies, 

escoles, centres socials) participen a les activitats del centre. L’arquitectura institucional de 

l’entitat, des de la base, i amb diversos grups de treball i comissions participatives, també 

respon a aquest model. 

Mètodes: formes diferents d’implicació: En aquest cas, l’aprenentatge cultural de les famílies 

no es refereix només a la participació en activitats creatives (aprenentatge de tècniques 

artístiques, etc.) sinó també a la participació en els espais de presa de decisió del centre i 

l’adquisició d’aptituds socials i de gestió. 

Context: adaptació als contextos: La personalitat de L’Ateneu és resultat de diverses dècades 

de negociació entre la societat civil i les administracions públiques, que han conduït a un 

model polític molt concret i adaptat a les necessitats i els interessos del barri. 
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Biblioteca Bon Pastor 

Ciutat: Barcelona 

Web: www.bcn.cat/bibbonpastor; www.bcn.cat/biblioteques  

Descripció breu: 

Aquesta biblioteca, en un barri perifèric de la ciutat de Barcelona marcat per diverses onades 

d’immigració i un risc considerable d’exclusió social, ofereix un ventall de serveis adreçats a 

diversos grups de l’entorn social. Les seves activitats s’emmarquen al Pla de Biblioteques de 

Barcelona, impulsat l’any 1998, que volia fer de les biblioteques centres culturals de 

proximitat i convertir-los en espais vius. 

Aprenentatge per a famílies: 

Les biblioteques de Barcelona es preocupen dels infants perquè són el segment que les 

utilitza de manera més activa, però també creuen que les famílies són fonamentals per 

generar hàbits de lectura. En aquest sentit, biblioteques com la del Bon Pastor organitzen 

activitats per a famílies i per a infants de diverses edats, i també donen recomanacions als 

adults per fomentar hàbits de lectura i eines per a la “lectura compartida” a casa.  

Què se’n pot aprendre: 

Accés: preus: Les activitats orientades a fomentar hàbits lectors són gratuïtes. Algunes 

activitats culturals complementàries són de pagament però es poden oferir de manera 

gratuïta a famílies que no se’n puguin permetre el cost. 

Comunicació: ús de diversos idiomes: Les biblioteques tenen un paper important en la 

promoció del català, un fet especialment important en zones amb índexs elevats 

d’immigració. D’altra banda, una manera de diversificar els usuaris ha estat oferir col·leccions 

de llibres en diversos idiomes (àrab, xinès, urdú, etc.), que han permès atreure adults d’origen 

immigrat i fomentar l’aprenentatge de l’idioma entre la “2ª generació” d’immigrants. 

Comunicació: comunicació i treball en xarxa amb altres sectors: S’han establert 

col·laboracions amb diversos sectors, com ara la salut (el programa “Nascuts per llegir” fa que 

els centres d’atenció primària sensibilitzin sobre la importància de la lectura des de la primera 

infància), afers socials, educació i ocupació, entre d’altres. 

Col·laboració: intercanvis professionals internacionals: Algunes activitats del Pla de 

Biblioteques s’han enriquit mitjançant intercanvis amb biblioteques d’altres països o han estat 

difoses a l’estranger a través de la Federació Internacional d’Associacions i Institucions 

Bibliotecàries (IFLA). 

Context: lideratge i suport polítics: L’èxit de les biblioteques de Barcelona a l’hora d’esdevenir 

espais de proximitat es pot atribuir a una estratègia local ambiciosa i sostinguda en el temps, 

que ha volgut fer rellevants les seves col·leccions, activitats i equipaments per a la societat 

contemporània. 
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Kinodvor 

Ciutat: Ljubljana, Eslovènia 

Web: www.kinodvor.org 

Descripció breu: 

Kinodvor és un centre públic que té com a principal objectiu projectar una selecció diversa de 

pel·lícules de qualitat. A més de ser un cinema local amb una oferta estàndard de pel·lícules, 

Kinodvor també és la seu d’activitats especials o les coprodueix, tot oferint a entitats eslovenes 

i de l’estranger les seves sales, serveis i experiència. Kinodvor també alberga Kinobalon, un 

programa de cinema per a infants i joves. 

Aprenentatge per a famílies: 

Kinobalon és un programa d’educació audiovisual que es duu a terme els caps de setmana i, a 

vegades, en dies laborables. Parteix de la selecció de pel·lícules de qualitat, adaptades a infants 

i joves, que es complementen amb activitats addicionals (tallers, debats, classes). Per tal de 

preparar les sessions amb infants, s’ofereixen diverses eines educatives a educadors, mares i 

pares. Aquests mateixos materials també proporcionen recomanacions per al debat i per fer 

altres activitats després de la projecció. A més, Kinobalon ofereix als més joves un llibret que 

descriu les característiques de la pel·lícula en un llenguatge accessible als infants. 

Què se’n pot aprendre: 

Estratègia: objectius clars i requisits institucionals: Els objectius educatius són assumits de 

manera evident per part de la direcció del centre, que ha convertit Kinobalon en un aspecte 

central de la missió i visió generals de Kinodvor. El suport fort per part de la direcció i 

l’atribució de recursos específics als pressupostos anuals garanteix l’estabilitat i la sostenibilitat 

del programa. 

Estratègia: continuïtat a través dels grups d’edat: El departament d’educació de Kinodvor, en 

col·laboració amb altres institucions culturals (Teatre Mladinsko, Teatre de Titelles de 

Ljubljana, etc.) dissenya un programa anual especial per a joves de 15 a 25 anys, per tal 

d’assegurar l’assistència continuada d’aquest segment tan específic i, sovint, tan difícil 

d’atreure. El programa combina 8 activitats culturals en els àmbits del teatre, la música, la 

dansa i el cinema. 

Mètodes: formes diferents d’implicació: El departament d’educació, en col·laboració amb 

experts externs, prepara materials educatius addicionals per a educadors, mares i pares, d’una 

banda, i per a infants, de l’altra. Mentre que els materials per a adults ofereixen una anàlisi del 

context i els temes de les pel·lícules seleccionades juntament amb propostes d’activitats 

addicionals per fer a casa o a l’escola, els llibrets per a infants tracten les obres d’una manera 

lúdica, amb propostes de jocs i activitats diversos. 
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Spiellandschaft Stadt + KIDS Kinderinformationsdienst 

Ciutat: Munic, Alemanya 

Web: www.weiterbildungspiel.de 

Descripció breu: 

Spiellandschaft Stadt (“Ciutat paisatge de jocs”) és una entitat sense ànim de lucre, creada el 

1988 i que rep finançament de l’Oficina de Benestar Juvenil de l’Ajuntament de Munic. 

L’associació promou espais de joc i per a altres activitats, reals i virtuals, per a infants del 

municipi. Té com a objectiu explorar el territori de la ciutat com a espai lúdic per accedir a 

noves experiències i oferir un model d’educació diferent. Entre les seves moltes activitats hi ha 

KIDS, servei d’informació per a infants. 

Aprenentatge per a famílies: 

Fer servir la paraula “Spiel” (Joc) com a element distintiu i concepte central de les activitats 

creatives per a infants permet que nombrosos grups, associacions, institucions i professionals 

dels àmbits artístic, educatiu i social participin a la xarxa local de Spiellandschaft Stadt. Dins 

aquesta xarxa, que agrupa uns 400 socis, no hi ha fronteres entre el treball social i l’activitat 

cultural. La xarxa busca unir forces per donar a cada institució la possibilitat de contribuir amb 

els seus propis mitjans i mètodes i amb diverses maneres de relacionar-se amb les famílies a 

tota la ciutat. El terme “joc”, a diferència de conceptes com “art”, “creativitat” o “educació 

artística”, pot facilitar que pares i mares, avis i àvies i famílies en general participin en les 

activitats: jugar és una activitat accessible, mentre l’educació artística pot ser percebuda a 

vegades com un entorn més exclusiu i selectiu. 

Què se’n pot aprendre: 

Accés: més enllà dels edificis: El fet que la xarxa compti amb moltes entitats associades, que 

ofereixen activitats i propostes molt diverses, permet arribar a nombroses famílies d’orígens 

variats i en contextos molt diferents. 

Accés: horaris d’obertura: L’espai del centre d’informació juvenil (jiz) al centre de la ciutat 

serveix el cap de setmana per a KIDS, servei d’informació per a infants, per tal d’atreure mares, 

pares i famílies quan van a comprar i fer-los arribar informació sobre l’activitat per a infants. 

Comunicació: diversitat de maneres d’informar: Per tal d’informar els infants i les seves famílies 

sobre les diverses activitats dels membres de la xarxa es fan servir diversos canals de 

comunicació, un fet clau per arribar a la gent. Les escoles bressol també són molt importants, 

igual com Internet, els diaris i les publicacions del Departament d’Afers Socials de l’Ajuntament. 

Estratègia: avaluació i coneixement: Les entitats que participen a Spiellandschaft Stadt saben 

que treballen amb diversos grups d’edat entre els 6 i els 14 anys, i amb les seves famílies. Per 

ara no tenen recursos per estudiar els contextos sòcio-demogràfics dels seus públics, un fet 

que seria de gran interès per a planificar millor. 
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Joves directors de cinema a LEO 61 (Munic) 
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Pädagogische Aktion / Spielkultur: LEO 61 

Ciutat: Munic, Alemanya 

Web: www.spielkultur.de 

Descripció breu: 

Pädagogische Aktion / Spielkultur (Acció pedagògica / La cultura del joc) és una entitat sense 

ànim de lucre que treballa en l’àmbit de l’educació cultural, en col·laboració amb l’Ajuntament 

de Munic, des de fa més de 40 anys. Posa l’accent principalment en les arts, el joc, els museus i 

l’espai públic, mitjançant programes i projectes a tota la ciutat per a infants i joves entre 4 i 14 

anys d’edat, així com per a famílies, escoles, ludoteques, etc. Té la seu a Leopoldstraße 61, 

coneguda com a LEO 61, i hi ofereix nombroses activitats d’educació audiovisual. 

Aprenentatge per a famílies: 

Els diumenges, en l’anomenat “Leo Sonntagszeit”, les mares i els pares poden participar a les 

activitats dels seus fills i filles o únicament prendre un cafè a LEO 61. El nombre de participants 

en aquestes activitats pot anar dels 3 als 50: mai no se sap quantes famílies vindran i cal 

reaccionar de manera flexible a cada situació. El centre també organitza exposicions 

interactives i col·labora amb Leo-TV en festivals i activitats adreçades a diversos grups d’edat. 

El primer contacte amb infants, mares i pares es produeix sovint en aquest tipus d’espais 

públics; després, els que hi tenen interès s’atansen a les activitats de LEO 61. La motivació de 

pares i mares per portar els infants a LEO 61 rau sovint en el fet que no saben què fer els 

diumenges, però saben que allà hi trobaran activitats atractives i gratuïtes, un fet que facilita el 

primer pas. La majoria de les altres activitats d’educació audiovisual a Munic són molt cares. A 

vegades són els mateixos infants que senten parlar de les activitats i fan que pares i mares els 

hi acompanyin. 

Què se’n pot aprendre: 

Requisits institucionals: qualificació i formació continuada del personal: PA Spielkultur també 

ofereix cursos de formació continuada en pedagogia audiovisual per a personal d’altres entitats 

i institucions de l’àmbit de l’educació artística i l’aprenentatge cultural. Els membres de l’equip 

tenen perfils diversos: un 50% d’artistes i un 50% de professionals de l’educació cultural. 

L’equip destaca que actualment els models d’aprenentatge familiar no estan integrats en els 

estudis i la formació professional i que hi ha potencial per a desenvolupar-los més. 

Mètodes: situar la cultura al centre: Tots els projectes parteixen d’un concepte artístic més que 

no pedagògic. La idea bàsica del projecte o programa és sempre una tasca artística, i l’equip 

busca les millors maneres de desenvolupar-la en col·laboració amb els participants. 
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Echo: Quax – Zentrum für Freizeit und Kulturelle Bildung 

Ciutat: Munic, Alemanya 

Webs: www.echo-ev.de i www.quax-riem.de 

Descripció breu: 

L’associació Echo és una entitat sense ànim de lucre, fundada el 1990. La seva missió diu “Està 

bé ser diferent”. L’objectiu d’Echo és conscienciar sobre la integració i afavorir una educació 

cultural, com a base per a la participació cultural per a tothom. D’acord amb aquest principi 

general, Echo treballa des de fa anys al centre de cultura infantil i juvenil més gran de la regió, 

conegut com a Quax, Centre d’Educació Cultural i en el Lleure, al districte de Riem. Echo aplica 

mètodes comprovats d’educació artística, jocs educatius, aprenentatge a través de la pràctica i 

els principis de l’educació cultural i política. 

Aprenentatge per a famílies: 

Quan es va construir un nou barri als terrenys de l’antic aeroport de Munic, l’associació Echo va 

guanyar el concurs d’idees per a integrar l’educació cultural i artística al nou districte, i es va 

construir el centre Quax amb recursos de l’administració. En aquest barri hi viuen persones 

d’unes 100 nacionalitats diferents, i l’oferta d’Echo arriba a nombrosos infants, joves i famílies 

de la zona. Els primers anys molts mares i pares hi participaven. Posteriorment, es va construir 

un centre comunitari per a adults, que ofereix activitats més específiques, però Echo encara 

dissenya algunes activitats per implicar mares i pares en activitats amb els seus fills, per 

exemple a través del circ. Altres projectes afavoreixen en canvi la col·laboració entre infants. Al 

pati d’aventures s’hi ofereixen activitats de tarda sobretot per a infants sense adults, ja que els 

pares i mares acostumaven a fer-se molt dominants. A vegades també s’invita els joves a 

participar-hi, sobretot de cara a estar amb els adults per evitar que interrompin les activitats 

dels seus fills i filles. 

Què se’n pot aprendre: 

Mètodes: posar els participants al centre: El disseny dels plans de l’edifici i la concepció de les 

activitats que s’hi oferirien ja van ser producte d’un procés participatiu amb infants, joves i 

adults. 

Mètodes: formes diferents d’implicació: El concepte es basa en diversos pilars: el Centre de 

Joves, la Casa d’Infants amb un pati d’aventures, una unitat mòbil de serveis per a l’educació 

cultural a tota la ciutat, i un taller educatiu que col·labora amb 8 escoles i 36 classes. L’entitat 

també ofereix un centre de dia per a bebès, que permet posar mares i pares joves en contacte 

amb Quax des de la primera infància, i ha desenvolupat formes i mòduls d’aprenentatge poc 

habituals a la seva Gripsothek, que ofereix tutoria i aprenentatge en petits grups. 
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Essl Museum 

Ciutat: Klosterneuburg, Àustria 

Web: www.essl.museum 

Descripció breu: 

L’Essl Museum alberga exposicions d’art contemporani, i és propietat d’un col·leccionista 

privat. Ofereix nombroses activitats d’educació artística per a grups de totes les edats i 

capacitats: visites guiades, conferències, tallers, projectes, seminaris, activitats de formació i 

recepcions. Un aspecte distintiu de la promoció de la interpretació de l’art a l’Essl Museum és 

la combinació de conferències davant d’obres d’art originals i la pràctica activa de la creativitat 

dels públics a l’estudi d’art del museu. 

Aprenentatge per a famílies: 

El departament d’educació artística de l’Essl Museum ofereix un ventall ampli d’activitats 

especialment per a famílies. Cada primer cap de setmana de mes és un “Cap de setmana 

familiar”, que inclou estudis oberts i una visita guiada de caire lúdic per a grups familiars. Cada 

activitat s’adreça a grups d’edat específics, a partir dels 2 anys. 

Què se’n pot aprendre: 

Mètodes: implicació activa de tothom: El departament d’educació artística de l’Essl Museum és 

format per un equip permanent de professionals que idea i programa les activitats 

conjuntament. Com tractar les expectatives diferents que corresponen als diversos grups 

d’edat és una qüestió important. Normalment, mares i pares volen que els infants aprenguin 

alguna cosa, mentre els infants volen jugar. Les bones activitats combinen ambdós aspectes: 

aprendre jugant. L’equip també ha desenvolupat exercicis que transformen els rols: per 

exemple, l’adult es tapa els ulls i l’infant el guia a un quadre i l’hi explica. D’aquesta manera, els 

adults han d’escoltar i confiar en l’infant. Aquests exercicis també fomenten el diàleg entre 

grans i petits sobre les obres i els objectes. 

Accés: horaris d’obertura: L’art contemporani és un àmbit difícil. La missió del Museu és 

afavorir l’accessibilitat a l’art contemporani amb activitats com l’”Open House”, un cop l’any. A 

les famílies els agrada l’ambient de festa, la multitud i el dinamisme i el fet que sigui gratuït. 

Algunes s’apunten a tornar-hi un altre dia o a inscriure’s a un taller. Durant el cap de setmana 

també poden fer ús de l’estudi d’art, molt ben equipat. Les activitats de diumenge també 

inclouen un dinar a la cafeteria del Museu, un fet atractiu per a les famílies. 

Accés: transport: La comunicació entre el centre de Viena i el museu (que es troba uns 12 kms 

fora de la ciutat) és un repte, que el Museu resol gràcies a un servei gratuït i regular d’autobús 

llançadora per a tots els visitants. 
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((superar)) 

Ciutat: Viena, Àustria (seu central), a més de Suïssa, Bòsnia-Hercegovina, etc. 

Web: www.superar.eu 

Descripció breu: 

((superar)) és resultat de la col·laboració entre Caritas, l’auditori Konzerthaus Wien i els Wiener 

Sängerknaben (“Nens cantors de Viena”), a partir del model de “El Sistema”, per tal de 

fomentar la pràctica activa del cant, la dansa i la música entre infants a partir de 2 anys. Els 

objectius de la iniciativa són promoure el talent artístic, però també millorar la competència 

social i els resultats escolars. Un artista qualificat (músic o director de cor) es fa càrrec de cada 

centre de ((superar)) (escoles, escoles bressol, centres comunitaris, centres d’activitats 

extraescolars, etc.). Les classes i els grups que hi participen fan una sessió diària i actuen com a 

mínim dos cops a l’any en sales de concert. 

Aprenentatge per a famílies: 

Tot i que ((superar)) se centra en infants i joves i no ofereix cap programa especial per a 

famílies, aquestes són significatives per a la seva feina. Els artistes i l’equip de gestió del 

programa estan en contacte amb les famílies dels infants que hi participen, que no només 

reben la invitació d’assistir als concerts sinó que també hi col·laboren en tasques voluntàries. 

Què se’n pot aprendre: 

Requisits institucionals: qualificació i formació continuada del personal: Els artistes que 

participen a ((superar)) tenen un molt bon nivell i molta experiència en la seva disciplina, però 

alhora han de tenir molta motivació i compromís. L’equip artístic consta de persones de tot el 

món, un fet que en part és conscient. A les escoles de Viena, almenys el 40% de l’alumnat té 

una llengua materna diferent de l’alemany, un fet demogràfic al qual les institucions o 

iniciatives culturals rarament fan referència. ((superar)) és una excepció, perquè atorga un 

valor elevat a la sensibilitat intercultural, un aspecte rellevant per a la comunicació entre el 

programa i les famílies. Per tal d’afavorir un intercanvi i una reflexió constants, l’equip es 

reuneix cada setmana per posar en comú les seves valoracions i planificar activitats futures. 

Accés: més enllà dels edificis: a més dels grups i les classes de ((superar)), l’associació té previst 

obrir un centre d’art comunitari al 10è districte de Viena, on hi haurà estudis, oficines i un 

auditori, a més d’un cafè-restaurant per tal de fer de pont amb la població del districte. 

Col·laboració: intercanvis professionals internacionals: ((superar)) es basa en la col·laboració 

amb el famós programa veneçolà “El Sistema”. L’intercanvi internacional es troba al centre del 

projecte, que té entre els seus objectius establir-se a diversos països de l’Europa Central i 

Oriental. Fins ara ((superar)) s’ha implantat a Suïssa, Liechtenstein, Bòsnia-Hercegovina, 

Romania i Eslovàquia. També col·labora amb socis de Turquia. 
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Cor de ((superar)), Viena  
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6 Autoavaluació 

Les qüestions que es presenten tot seguit, derivades de l’observació duta a terme en el 

transcurs del projecte, volen ajudar les institucions culturals i les administracions públiques a 

fomentar un debat o a avaluar les activitats i polítiques d’aprenentatge cultural per a famílies. 

 

Institucions culturals: àmbits tècnics 
Els vostres programes educatius s’adrecen a les famílies? 

 La vostra oferta educativa inclou activitats dirigides directament a famílies? 

 Hi ha activitats que atreuen famílies tot i que no els vagin destinades específicament? 

 
La vostra oferta educativa té en compte la diversitat de famílies actuals (monoparentals, 
reconstituïdes, parelles homosexuals, etc.)? 

 
A l’hora de dur a la pràctica els vostres programes educatius per a famílies, ¿aneu amb 
compte de no contribuir a reforçar les desigualtats o els estereotips de gènere? 

  
Com dissenyeu la vostra oferta educativa per a famílies? 

 Hi ha objectius de l’oferta educativa que se centrin concretament en les famílies? 

 Aquests objectius són diferents dels de les altres activitats educatives? 

 Hi ha objectius diferents per als diversos grups d’edat (infants, adults, etc.)? 

 Feu que els usuaris o els públics participin en el disseny de les activitats? S’impliquen en 
l’establiment d’objectius? Teniu en compte les necessitats i els interessos dels vostres 
destinataris? Preneu en consideració el context social, cultural i econòmic dels vostres 
participants o públics quan dissenyeu els programes educatius? 

 Impliqueu també altres agents en el disseny de les activitats (professorat, artistes, 
associacions de mares i pares, altres usuaris, etc.)? Heu contemplat la creació de xarxes de 
col·laboradors que hi puguin participar de manera permanent o ocasional? 

 ¿El disseny de les activitats educatives facilita la participació continuada al llarg de les 
successives etapes de creixement? La vostra oferta educativa té en compte la transició de 
la primera infància fins a l’adolescència i més enllà? 

  
Com dueu a la pràctica les vostres activitats educatives per a famílies? Quins mètodes 

utilitzeu?  

 Participen tant infants com adults de manera activa en les activitats educatives per a 
famílies? 

 Aquestes activitats fomenten la interacció intergeneracional i l’aprenentatge mutu? 

 ¿Feu servir diverses metodologies, amb diferents modalitats d’implicació (adquisició de 
coneixement, desenvolupament de capacitats individuals, sensibilitat, etc.) per part dels 
diversos usuaris o públics? Les activitats fomenten el desenvolupament de les capacitats 
creatives dels participants o els públics més que no l’accés a continguts ja creats? 

 Feu servir les noves tecnologies per tal d’oferir oportunitats interessants d’aprenentatge 
mutu entre els infants i els seus pares i mares o altres adults? 
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Com avalueu els vostres programes educatius per a famílies? 

 Quan planifiqueu un programa educatiu per a famílies, contempleu les activitats 
d’avaluació? 

 Qui participa en el procés d’avaluació? 

 Els participants o els públics en formen part? 

 Impliqueu també altres actors en l’avaluació dels programes (professorat, artistes, 
associacions de mares i pares, altres usuaris, etc.)? 

 Comuniqueu els resultats dels vostres programes educatius a institucions clau i al públic? 

 Feu servir els resultats de les avaluacions per planificar i millorar les activitats educatives 
posteriors? 

  
Com fomenteu l’accés als vostres programes educatius per a famílies? 

 Realitzeu activitats fora de l’edifici per tal d’incrementar l’accés de famílies desfavorides i 
altres sectors que normalment no visitarien el vostre equipament? Per tal de fer-ho, 
col·laboreu amb altres entitats de l’entorn social? 

 ¿Teniu en compte la diversitat de contextos familiars a l’hora de determinar els horaris 
d’obertura de la vostra institució en general i els horaris de les activitats educatives per a 
famílies en concret? 

 ¿Teniu en compte altres aspectes relacionats amb l’accés, com ara el transport, el preu, 
l’accés físic (no només per a persones amb discapacitat, sinó també per a avis i àvies, etc.)? 
Les instal·lacions estan adaptades als infants i les famílies? 

  
Com difoneu les activitats? 

 Si al vostre entorn hi ha diversos grups ètnics o lingüístics, feu servir diversos idiomes en 
les vostres activitats de comunicació? 

 ¿Les vostres estratègies de comunicació contemplen diversos canals d’informació i l’ús de 
les noves tecnologies? 

 

Institucions culturals: àmbits de gestió 
Com gestioneu els recursos econòmics? 

 
Hi ha una dotació pressupostària específica per a l’educació cultural en general i per als 
programes familiars en concret? 

 
Teniu un coneixement adequat de les oportunitats de finançament per a les famílies com a 
grup destinatari? 

  
Invertiu en el personal i en la formació continuada? 

 Hi ha persones encarregades específicament dels programes educatius de la vostra 
institució? Són responsables només de les activitats educatives?  

 Valoreu aptituds i capacitats específiques a l’hora de seleccionar el personal responsable 
de les activitats educatives per a famílies? 

 La direcció de la vostra institució dóna suport de manera visible als objectius en matèria 
d’educació? 

 Hi ha consciència entre el conjunt del personal de la importància dels programes educatius 
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per a la institució en conjunt? 

 Hi ha diferents departaments de la institució que contribueixin als programes educatius? 

 Oferiu formació continuada al personal responsable d’activitats educatives i, si cal, a altres 
membres del personal per tal de millorar la capacitació de l’equip? 

 

Administracions públiques 
Com es coordinen les polítiques? 

 
Hi ha alguna persona o unitat que connecti les polítiques d’aprenentatge cultural i les de 
família? 

 
Com fomenteu la cooperació interdepartamental entre els serveis de cultura, afers socials, 
educació i altres? 

 
Com es pren en consideració el context social, cultural i econòmic local a l’hora de dur a 
terme polítiques d’aprenentatge cultural per a famílies en el vostre entorn? 

 

Com garantiu l’estabilitat del finançament per afavorir una implementació a llarg termini i 
el desenvolupament continuat de l’aprenentatge cultural per a famílies en el vostre àmbit 
d’actuació? 

 
Promoveu de manera activa la importància de l’aprenentatge cultural per a famílies (als 
mitjans, en reunions, etc.)? 

  
Com fomenteu la innovació i el desenvolupament? 

 Hi ha alguna política destinada a afavorir el desenvolupament de nous programes 
educatius i de formació centrats en l’aprenentatge per a famílies, especialment en entorns 
culturals? 

 Hi ha accions de foment de les xarxes i la col·laboració entre diverses institucions, com ara 
centres culturals, artistes, educadors, universitats i centres de formació? 

 Hi ha polítiques de foment dels projectes internacionals, els programes d’intercanvi o la 
formació a l’estranger? 

 Hi ha mesures de foment de la recerca en l’àmbit de l’educació cultural per a famílies? 

 Doneu suport i fomenteu la recerca sobre les famílies com a públic de les institucions 
culturals? 
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Aprenentatge familiar a la Biblioteca del Bon Pastor (Barcelona) 
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7 Annex 

7.1 Experiències visitades 

Barcelona 

 L’Auditori: Educa 

 Ateneu Popular de Nou Barris 

 Biblioteca Bon Pastor 

 Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 

 

Ljubljana 

 Presentació sobre el context de l’educació cultural a Eslovènia 

 Cinema municipal Kinodvor: Kinobalon 

 Festival de cinema d’animació Animateka: Slon 

 Museu d’Història Natural 

 Teatre Mladinsko: Bobri 

 Museu d’Art Contemporani de Ljubljana (MSUM) 

 CICIBAN, revista infantil 

 

Munic 

 Spiellandschaft Stadt e.V. i KIDS Kinderinformationsdienst 

 PA/Spielkultur e.V. 

 Kinder- und Jugendmuseum e.V. 

 Spielhaus am Westkreuz 

 Quax Echo e.V. – Zentrum für Freizeit und Kulturelle Bildung 

 

Viena 

 WienXtra Kinderinfo 

 Dschungel Wien – teatre per a joves 

 Museu Infantil ZOOM 

 ESSL Museum Klosterneuburg 

 KunstSozialRaum Brunnenpassage 

 ((superar)) 
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7.2 Crèdits de les imatges 

 

Portada © Essl Museum 

p 4 Somnis/L’Auditori © Martí E. Berenguer 

P 9 Otroci z gore Napf © Domen Pal 

p 13 Quax © Echo e.V. 

p 21 Taller de circ Trinitat © Ateneu Popular de Nou Barris 

p 28 © PA/SPIELkultur e.V., Foto: Michael Dietrich 

p 33 ((superar)) © Laurent Ziegler 

p 37 © Biblioteca Bon Pastor 

 

7.3 Perfils de les entitats associades 

Coordinació:  

EDUCULT – Denken und Handeln im Kulturbereich, Viena (Àustria) 

EDUCULT té la seu al MuseumsQuartier de Viena, una ciutat coneguda per la diversitat i la 

qualitat de la seva oferta cultural i marcada també per tenir una població molt diversa. Això 

situa a l’agenda diverses qüestions relacionades amb l’accessibilitat de la vida cultural de la 

ciutat per als grups socials desfavorits, com ara la població d’origen immigrat. 

EDUCULT se centra en la recerca, la consultoria i la gestió de projectes d’educació cultural i 

intercultural (en contextos d’aprenentatge formal, informal i no formal). Entre els seus grups 

d’interès hi ha els adults (pares i mares, professorat, altres professionals de l’educació) i, en 

general, els contextos d’educació permanent. EDUCULT duu a terme activitats de recerca i 

avaluacions sobre aprenentatge adult i familiar, per encàrrec principalment d’administracions 

públiques (com ara el Ministeri d’Educació, Art i Cultura o l’Ajuntament de Viena) i altres 

entitats públiques i privades (per exemple, institucions culturals i fundacions). Entre els temes 

d’anàlisi hi ha la participació cultural i el desenvolupament d’audiències, les estructures 

d’aprenentatge (per exemple, la col·laboració entre institucions culturals i educatives) i les 

metodologies innovadores d’aprenentatge i ensenyament. EDUCULT també organitza activitats 

com ara el “Salon der Kulturen”, una sèrie de conferències i debats sobre els efectes de la 

societat diversa en l’educació i l’aprenentatge, la política i la cultura. 

EDUCULT té una xarxa local, estatal i internacional d’entitats actives en l’àmbit de l’educació 

cultural. La temàtica d’aquesta Associació d’aprenentatge té relació amb un àmbit en 

desenvolupament a la institució, que explora models innovadors que impliquin diverses 

generacions i famílies en contextos d’educació cultural, i sobretot la participació de grups que 

generalment no tenen un ple accés a les oportunitats personals i socials que ofereixen la 

participació cultural i l’aprenentatge creatiu. EDUCULT vol compartir les lliçons extretes 
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d’aquesta Associació d’aprenentatge amb la seva xarxa local i estatal d’actors significatius a 

nivell polític i tècnic. 

A l’Associació d’aprenentatge Grundtvig, EDUCULT va actuar com a entitat coordinadora, i va 

assumir la gestió general del projecte, el foment de la comunicació amb els socis, la 

implementació del projecte i la supervisió de la documentació. 

http://www.educult.at/en  

 

Entitat associada: 

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e.V., Remscheid (Alemanya) 

55 organitzacions i associacions d’àmbit regional i federal d’Alemanya van unir forces per 

formar el Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), per treballar envers un 

objectiu comú: la promoció i el foment de l’educació artística i l’aprenentatge cultural escolars i 

extraescolars per a infants i joves. El seu coneixement i experiència especialitzats en el sector de 

l’educació cultural els permet fer una aportació important per diversificar l’educació artística i 

l’aprenentatge cultural per a infants, joves i les seves famílies tant a nivell federal com 

internacional. 

Cada any, més de 10 milions de joves participen als seminaris, concursos i activitats que 

organitzen les 55 entitats que conformen BKJ. Aquestes activitats cobreixen totes les disciplines 

artístiques: arts visuals, música, teatre, circ, dansa, literatura, fotografia, cinema, vídeo i 

multimèdia. 

Les principals tasques de BKJ són les següents: 

- representació d’interessos en matèria de política de joventut, educació i cultura a nivell 

federal, europeu i internacional; 

- participació en xarxes internacionals i foment dels intercanvis europeus i internacionals; 

- intercanvi d’informació i d’idees en relació amb totes les qüestions dels àmbits de 

l’educació artística i l’aprenentatge cultural; 

- organització de conferències; 

- publicació de materials educatius, estudis de cas, documents de posició i bones 

pràctiques; 

- desenvolupament de projectes pilot;  

- programes de mobilitat per a experts de l’àmbit de l’educació artística i l’aprenentatge 

cultural i programes d’intercanvi internacional en matèria de cultura i joventut, amb 

altres institucions d’Europa i de la resta del món. 

BKJ és un interlocutor directe del govern en relació amb l’educació artística i l’aprenentatge 

cultural a la República Federal Alemanya. 

A nivell federal BKJ té contacte directe amb l’Associació Alemanya de Mares i Pares 

(Bundeselternrat) i ha publicat amb aquesta un document polític sobre la necessitat i els efectes 

de l’educació artística i l’aprenentatge cultural a les escoles. L’Associació d’aprenentatge 

Grundtvig té una relació directa amb diverses activitats de les entitats que conformen BKJ, de 

cara a integrar més pares, mares i famílies en els seus projectes d’educació artística i 

http://www.educult.at/en
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aprenentatge cultural. Per això, BKJ va analitzar experiències existents a Alemanya per tal de fer 

aportacions a l’Associació d’aprenentatge. Alhora, BKJ va garantir que les seves entitats 

membres es beneficiarien de l’experiència dels socis internacionals. 

http://www.bkj.de/  

 

Entitat associada: 

Fundació Interarts per a la Cooperació Cultural Internacional, Barcelona 

Interarts busca promoure la cooperació cultural internacional mitjançant la transferència de 

coneixement, la recerca, la formació i els serveis d’assessorament. L’entitat, amb seu a 

Barcelona, té experiència consolidada en la gestió de projectes de recerca i duu a terme 

activitats en els àmbits de la cultura, la cooperació internacional i els drets culturals. Interarts 

col·labora amb diverses administracions públiques amb competències en matèria d’educació i 

cultura (Ministeri d’Afers Estrangers i Cooperació d’Espanya, Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, entre d’altres), així 

com amb entitats sense ànim de lucre actives en l’àmbit de les polítiques i la gestió cultural. 

També ha participat en diversos projectes, a Europa i Amèrica Llatina, de sensibilització sobre la 

importància de l’accés a la cultura i l’educació cultural, així com per garantir la igualtat 

d’oportunitats i les aproximacions inclusives per a sectors desafavorits en l’accés a la cultura, 

l’educació intercultural i la inclusió social. 

L’any 2008 Interarts va elaborar un informe relatiu a la vinculació entre polítiques culturals i 

educatives a Europa per al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 

de Catalunya. El 2009, va coordinar un Estudi sobre “L’accés dels joves a la cultura a Europa”, 

per encàrrec de l’Agència Executiva en matèria d’Educació, Audiovisual i Cultura de la Comissió 

Europea (EACEA). Els anys 2010 i 2011, Interarts va elaborar un mapatge d’experiències en 

matèria de cultura i inclusió social per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Aquests 

documents permeten remarcar la importància de l’educació cultural en la vida quotidiana, així 

com la conveniència d’una bona coordinació entre departaments de l’administració, institucions 

educatives i societat civil.  

Interarts organitza seminaris, tallers de formació, conferències i altres activitats sobre les 

indústries culturals i creatives, les polítiques i els drets culturals i la mobilitat cultural 

internacional. També participa en diverses xarxes i plataformes culturals internacionals, com ara 

la Plataforma Europea “Accés a la Cultura” i Culture Action Europe, de la qual Interarts ocupa 

actualment la presidència. 

En el marc de l’Associació d’aprenentatge, Interarts va intentar fomentar la participació 

d’entitats i institucions catalanes a les activitats del projecte, mitjançant l’organització d’una 

reunió a Barcelona, i va participar en diverses activitats de recerca i gestió del coneixement. 

http://www.interarts.net/ca/ 

 

 

http://www.bkj.de/
http://www.interarts.net/ca/
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Entitat associada: 

Študentski Kulturni Center – ŠKUC, Ljubljana (Eslovènia)  

Študentski kulturni center - ŠKUC és una de les principals organitzacions no governamentals de 

promoció de l’activitat cultural i artística sense ànim de lucre a Eslovènia. El seu origen es troba 

en el moviment estudiantil radical de Ljubljana de 1968, i va esdevenir una entitat formal el 31 

de gener de 1972. A finals dels anys 70 i al llarg dels anys 80, seria una de les principals entitats 

de promoció de la cultura alternativa al país. 

Avui en dia, ŠKUC compta amb diversos departaments: arts visuals, música, teatre, cinema, 

igualtat d’oportunitats, gais i lesbianes, informació i assessorament per a joves, etc. L’objectiu 

principal de l’associació és promoure activitats culturals que representin formes independents i 

alternatives, investigar noves pràctiques culturals en el marc de la cultura dominant i donar 

suport als artistes joves i prometedors tot oferint-los un espai a l’escena cultural. 

A més, ŠKUC para una atenció especial a l’educació cultural dels infants, joves i adults. Per això, 

organitza programes educatius i creatius, anomenats ŠKUC Doodles (programa infantil) i 

Creative² (programa per a joves), amb la intenció d’oferir a joves, infants i els seus pares i mares 

un espai per adquirir nous coneixements i capacitats i per animar-los a fer servir el seu temps 

lliure de manera creativa i reflexionar de manera crítica sobre la societat en la qual vivim. 

Ambdós programes inclouen visites guiades a les exposicions de la Galeria de ŠKUC i tallers en 

diverses disciplines artístiques (literatura, arts visuals, disseny gràfic i artístic, música, dansa, 

etc.), que en ocasions fan referència a temes d’interès social actual. Totes les activitats 

educatives i creatives són gratuïtes i, d’aquesta manera, accessibles a tothom, amb 

independència de la seva situació econòmica. Per tal de garantir un accés igualitari del conjunt 

de la població a les seves activitats, ŠKUC també col·labora amb diverses entitats i institucions 

que treballen amb infants i joves en situacions desfavorides. 

Gràcies a la seva tasca, l’associació ŠKUC ha estat reconeguda com a associació d’interès públic 

en l’àmbit cultural, centre juvenil i associació d’interès públic en l’àmbit de l’assistència 

sanitària. 

http://www.skuc.org/  

http://www.skuc.org/

