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Resum
'LQV©GHO©YDVW©FDPS©GH©OD©GLGjFWLFD©HQ©O´jPELW©GHOV©PXVHXV©OD©UHFHUFD©TXH presentem centra la
PLUDGD© HQ© OHV© DFFLRQV©PLWMDQV© L© UHFXUVRV© TXH© OD© LQVWLWXFLy© PXVHtVWLFD© SRVD© D© O´DEDVW© GHO© S~EOLF©
escolar per afavorir-QH© O´DSUHQHQWDWJH de continguts històrics i arqueològics. (V© WUDFWD© G´XQ©
estudi realitzat entre dos camps disciplinars: la didàctica i la museologia. L´DUWLFOH©SRVD©O´qPIDVL©
en les FDUDFWHUtVWLTXHV©GHOV©PDWHULDOV©GLGjFWLFV©GHOV©PXVHXV©G´hLVWzULD©L©G´arqueologia i, en concret, de la IXQFLy©GHOV©FRQWLQJXWV©SURFHGLPHQWDOV©HQ©OD©GHILQLFLy©G´DTXHVWV©PDWHULDOV©3HU©PLWMj©
G´XQD anàlisi del nivell de complexitat estructural dels verbs emprats en aquestes definicions, es
conclou que hi predominen els de nivell més elemental, en detriment dels procediments propis
de les disciplines de referència.
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(VFROD«L«PXVHXV«XQ«FDPS«HPHUJHQW«G¶LQYHVWLJDFLy
De la intersecció entre museologia i educació han sorgit, des dels anys 60, un conMXQW©G´LQYHVWLJDFLRQV©TXH©KDQ©FHQWUDW©OD©VHYD©DWHQFLy©HQ©OHV©SRWHQFLDOLWDWV©GH©OD©LQVWiWXFLy©PXVHtVWLFD©FRP©D©HQWRUQ©JHQHUDGRU©L©SURPRWRU©G´DSUHQHQWDWJH©(V©WUDFWD©VHQV©
GXEWH©G´XQ©jPELW©GH©UHFHUFD©MRYH©TXH©WRW©MXVW©FRPHQoD©D©GRQDU©HOV©VHXV©IUXLWV©HQ©Hls
inicis del segle XXI. En aquest nou camp disciplinar, la investigació ha pivotat a
O´HQWRUQ© GH© GLYHUVHV© WHPjWLTXHV, com ara O´DQjOLVL© GHO© S~EOLF© HOV© SURFHVVRV©
G´DSUHQHQWDWJH©generats en els espais museístics, i OD©LQIOXqQFLD©GH©O´HVSDL©H[SRVLWLX©
en la comprensió dels missatges, entre altres.
7RW© L© O´HPHUJHQW© SURGXFFLy© FLHQWtILFD© HQ© DTXHVW© jPELW© O´HVWXGL© GHOV© SURJUDPHV©
G´DFWLYLWDWV© L© FRQFUHWDPHQW© HOV© SURJUDPHV© HGXFDWLXV© KDQ© YLVFXW© XQ© GREOH© SURFpV© D©
priori paradoxal: G´una banda, els museus han generat una JUDQ© TXDQWLWDW© G´RIHUWD©
didàctica dirigida a tot tipus de públic (amb el públic escolar com a principal beneficiari); de O´DOWUD©OHV©LQYHVWLJDFLRQV©FHQWUDGHV©HQ©O´HVWXGL©GH©OHV©SURSRVWHV©GLGjFWLTXHV©
han estat, proporcionalment, més aviat escasses.
eV©D©GLU©WRW©L©O´DSDUHQW©JHQHUDFLy©GH©QRYHV©RIHUWHV©HGXFDWLYHV©HQ©HO©PDUF©GHOV©PuVHXV©DTXHVW©IHW©QR©V´KD©WUDGXwW©QHFHVVjULDPHQW©HQ©XQ©YROXP©LPSRUWDQW©G´HVWXGLV©TXH©
DSURIXQGHL[LQ© HQ© O´LPSDFWH© G´aquesta oferta sobre el públic, i especialment sobre
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Accions didàctiques en el marc dels museus.
8QD«LQYHVWLJDFLy«HQWUH«HO«PXVHX«L«O¶HVFROD

Núria Serrat Antolí

docents L©DOXPQHV©$TXHVW©IHW©V´DJUHXMD©HQ©O´jPELW©HVSDQ\RO©L©HQ©O´jPELW©FDWDOj©RQ©OHV©
LQYHVWLJDFLRQV©VREUH©WLSRORJLHV©FDUDFWHUtVWLTXHV©L©~V©G´DFWLYLWDWV©GLGjFWLTXHV©L©PDWHUiDOV© HGXFDWLXV© HQ© HOV© HVSDLV© PXVHtVWLFV©PRVWUD© OD© PDQFDQoD© G´XQD© WUDGLFLy© DYDOXDWLYD©
sobre aquesta temàtica. A aquesta constatació cal sumar una altra de les particulariWDWV© TXH© GHILQHL[HQ© DTXHVW© jPELW© GH© UHFHUFD© VRYLQW© KL© KD© FHUWHV© GLILFXOWDWV© D© O´KRUD©
G´DFFHGLU© D© DTXHVW© WLSXV© G´LQYHVWLJDFLRQV© MD© TXH© HQ© PROWHV© RFDVLRQV© FRQVWLWXHL[HQ©
estudis interns resultats dels quals no trascendeixen les parets del museu. Aquest fet
dificulta enormement el rastreig per a una posterior investigació.
$© PDQFD© G´XQ© SURFpV© G´LQYHVWLJDFLy© SURSL© HOV© PXVHXV© KDQ© DGRSWDW© HQ© DOJXQHV©
ocasions estratègies i tècniques d´DOWUHV©GLVFLSOLQHV©L©HQ©PROWV©FDVRV©OD©SHGDJRJLD©KD©
HVWDW©XQD©GH©OHV©IRQWV©LPSRUWDQWV©G´RQ©H[WUDXUH©HOV©IRQDPHQWV©EjVLFV©GH©UHFHUFD
/D©QHFHVVLWDW©G´HVWXGLDU©DOJXQV©GHOV©SXQWV©GH©FRQQH[Ly©HQWUH©GLGjFWLFD©L©PXVHXV©
SDUWHL[© G´XQD© UHDOLWDW© EHQ© SDOHVD© Oes institucions museístiques, acomplint amb la
VHYD©IXQFLy©HGXFDWLYD©L©G´RFL©KDn dissenyat i organitzat en les últimes dècades acciRQV©GLGjFWLTXHV©L©GH©GLIXVLy©GHVWLQDGHV©DO©JUDQ©S~EOLF©/´REMHFWLX©G´DTXHVWHV©DFFLRQV©
ha estat diversa: des de donar resposta a la manca G´RULHQWDFLy© GLGjFWLFD© G´XQD© Geterminada exposició (improvisant accions didàctiques variades perquè el visitant en
pogués comprendre el missatge central), fins a convertir la visita en un autèntic
HQWRUQ©GH©L©SHU©D©O´DSUHQHQWDWJH©$TXHVWD©GLYHUVD©PDWHULDOLW]DFLy©GH©O´DFFLy©GLGjFWLFD©
evidentment, respon a la també variada concepció que els museus tenen de la seva
missió com a institució educativa.
eV©HYLGHQW©TXH©OD©LPSOHPHQWDFLy©GH©O´DFFLy©GLGjFWLFD©HQ©HO©PXVHX©UHVSRQ©HQ©~ltima instància, a la visió que aquesta institució té sobre O´HGXFDFLy©L©VREUH©OD©WDVFD©D©
realitza amb el públic. Sovint però, el que constatem és que la concepció didàctica
en molts museus recolza en una base sense fonaments; és a dir, tot i haver-hi una
explicitació evident de la importància G´aquesta funció per a la institució museística,
no es tradueix necessàriament en un programa educatiu ben estructurat i fonamenWDW© HQ© XQ© SURMHFWH© HGXFDWLX© L©SHU© WDQW© QR© V´DEDQGRQD el terreny de les intencions i
dels discursos. Tot plegat té una materialització ben manifesta que afecta, en últim
terme, els visitants: discursos abstractes de difícil comprensió per a la majoria del
públic, encriptant de manera innecessària el missaWJH© H[SRVLWLX© 'DYDQW© G´aquesta
realitat, hi ha institucions museístiques, però, que esmercen esforços per presentar
un missatge clar i comprensiu amb la utilització de recursos expositius originals i
G´DFWLYLWDWV©L©PDWHULDOV©GLGjFWLFV©LPDJLQDWLXV©L©SDUWLFLSDWLXV

Marc conceptual i metodològic de la recerca
'LQV© GHO© YDVW© FDPS© GH© OD© GLGjFWLFD© HQ© O´jPELW© GHOV© PXVHXV© O´DUWLFOH© TXH© SUHVHQWHP©
IRUPD©SDUW©G´XQD©UHFHUFD©PpV©jPSOLD© 6HUUDW© ©TXH©centrava la mirada en les acciRQV« PLWMDQV« L« UHFXUVRV« TXH« OD« LQVWLWXFLy« PXVHtVWLFD« SRVD« D« O¶DEDVW« GHO« S~EOLF« HVFRODU« Ser
DIDYRULU«O¶DSUHQHQWDWJH©$L[t©GRQFV©HO©SXQW©G´DQjOLVL©FHQWUDO©era el conjunt de recursos i
materials de caire educatiu que els museus elaboren i posen a disposició del públic
escolar (professorat i alumnat) per millorar la comprensió del missatge expositiu.
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1. Determinar les principals propostes didàctiques elaborades des de les
institucions museístiques, en especial les dedicades a la hLVWzULD©L©D©O´arqueologia,
GLULJLGHV©D©O´jPELW©HVFRODU©
El museu posseeix diverses vies per arribar al públic. Entenem que les
exposicions són, inicialment, el principal nexe entre públic i museu, de manera
que sovint es converteix en el punt de referència de qualsevol institució. No
obstant això, des dels anys seixanta, les propostes didàctiques emergeixen com
un dels enllaços clau per generar noves expectatives i cobrir noves necessitats
GHOV©YLVLWDQWV©'HV©G´DTXHVWD©GqFDGD©HOV©PXVHXV©KDQ©UHDOLW]DW©YHULWDEOHV©HVIRUoRV
SHU© DUWLFXODU© SURSRVWHV© GLGjFWLTXHV© DPE© O´REMHFWLX© G´DWUDXUH© O´DWHQFLy© G´DPSOLV©
VHFWRUV© GH© S~EOLF© (VSHFLDOPHQW© GHVWDFDW© KD© HVWDW© O´DIDQ\© SHU© JHQHUDU© QRYHV©
DFFLRQV© GHVWLQDGHV© DO© S~EOLF© HVFRODU© GH© PDQHUD© TXH© DTXHVW© V´KD© DFDEDW©
convertint en el principal gUXS© GLDQD© GH© O´RIHUWD© HGXFDWLYD© (Q© DTXHVW© VHQWLW© OD©
recerca pretenia obtenir coneixement concret de les diverses propostes
GLGjFWLTXHV©TXH©V´RIHUHL[HQ©HQ©O´jPELW©GHO©PXVHX©IHQW©HVSHFLDO©qPIDVL©HQ©OD©VHYD©
tipologia i característiques.
2. Identificar i deterPLQDU© O´~V© UHDO© TXH© HOV© FHQWUHV© HVFRlars fan dels museus
G´KLVWzULD© L© G´arqueologia, sobretot quant als materials didàctics de la institució
museística.
Els centres escolars constitueixen una proporció substancial del volum total de
públic que accedeix avXL© GLD© DOV© PXVHXV© /´RIHUWD© HGXFDWLYD© GLULJLGD© D© HVFRODUV©
significa una aposta important per part de la institució museística, i cada vegada
V´LQYHUWHL[HQ© PpV© UHFXUVRV© HFRQòmics, humans i materials per millorar aquesta
oferta. Ara bé, tot i la creixent oferta i demanda de propostes didàctiques,
HVSHFLDOPHQW© FDS© D© OD© LQVWLWXFLy© PXVHtVWLFD© HV© GHVFRQHL[© O´~V© UHDO© TXH© HO©
SURIHVVRUDW© L©O´DOXPQDW©IDQ© GH© O´RIHUWD© HGXFDWLYD© GHO©PXVHX© ,©QR© HQV©UHIHULP© SHU©
tant, a un ús quantitatiu en termes GH© FRQVXP© GH© O´RIHUWD© sinó més aviat de
O´DSURILWDPHQW© GLGjFWLF© GH© OHV© YLVLWHV© DO© PXVHX© $TXHVW© GHVFRQHL[HPHQW© pV©
especialment evident des del museu, que generalment ha de lluitar amb el dia a
GLD©L©TXH©WRW©L©TXH©HQ©Wp©XQ©FRQHL[HPHQW©LQWXwWLX©QR©Wp©PDVVD©RFDVLy©G´DWXUDU-se a
UHIOH[LRQDU© VREUH© O´LPSDFWH© GH© OHV© seves activitats didàctiques en els processos
G´DSUHQHQWDWJH©GH©O´DOXPQDW
3. 'HWHUPLQDU©OD©FRQFHSFLy©TXH©VREUH©HO©WHUPH©¦FRQWLQJXW©SURFHGLPHQWDO§©V´LQIHUHL[©
GHOV©PDWHULDOV©GLGjFWLFV©GHOV©PXVHXV©G´història i arqueologia.
Els materials didàctics constitueixen un dels principals instruments que
permeten la transmissió i implementació de la funció didàctica dels museus i
representen un dels vincles directes entre museus i escoles. Aquests instruments
posseeixen un paper rellevant en el tractament dels continguts del museu, i hi
WHQHQ©XQ©GREOH©SDSHU©HVWDEOHL[HQ©XQD©UHODFLy©G´XQD©EDQGD© HQWUH©HO©PXVHX©L©HO©
docent (especialment pel que fa a la planificació de visites escolars al museu) i, de
O´DOWUD© HQWUH© HO© PXVHX© L© O´DOXPQDW© Ejsicament per potenciar nous processos
G´DSUHQHQWDWJH© YLQFXODWV© DOV© FRQWLQJXWV© GHO© PXVHX © (OV© PDWHULDOV© GLGjFWLFV© GHO©
museu, com qualsevol altre material, són en certa manera el reflex de la visió que
posseeix la institució museística, no només sobre la seva funció didàctica, sinó
fins i tot la visió que es té sobre la disciplina de referència que li serveix de base
per a les seves col·leccions. Alhora no podem oblidar que els materials didàctics
són eines fonamentals per entendre també el tipus de participDFLy©TXH©V´HVSHUD©
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Sobre aquesta base, els objectius de la recerca van ser els següents:
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GHOV© YLVLWDQWV© (Q© O´HODERUDFLy© GHOV© PDWHULDOV© GLGjFWLFV© LQWHUYHQHQ© PROWV© IDFWRUV©
però els mateixos museus afirmen que sovint es prenen com a elements de
referència els documents de regulació curricular publicats per les diverses
administracions. És evident que aquests serveixen com a documents marc a
partir dels quals es pot detectar, a més dels continguts a treballar en cada nivell
educatiu, la tipologia bàsica dels continguts a desenvolupar (conceptes,
procediments i actituds). Per a l´REMHFWLX© GH© OD© UHFHUFD© L© GH© O´DUWLFOH© TXH©
presentem, és important conèixer com els museus han reflectit en els seus
materials el terme «contingut procedimental», fet que permetria també aportar
més coneixement a la consideració de la institució museística com a espai
procedimental.
Estructura de la recerca
(O©GHVHQYROXSDPHQW©GH©OD©UHFHUFD©V´HVWUXFWXUDva en dues parts diferenciades. En una
primera part, V´KL van descriure els fonaments teòrics sobre els quals es basa la recerFD©L©HQ©DTXHVW©VHQWLW©V´DQDOLtzaven:
ņ /HV© EDVHV© KLVWzULTXHV© L© GLGjFWLTXHV© TXH© KDQ© IRQDPHQWDW© O´H[LVWqQFLD© GH© OHV©
institucions museístiques. (V© WUDFWD© G´XQ© HVWXGL© GLDFUzQLF© GHO© PXVHX© GHV© G´XQ©
SXQW© GH© YLVWD© GLGjFWLF© HQWqV© FRP© D© FHQWUH© G´DSUHQHQWDWJH© MD© TXH© OD© WDVFD©
G´HQVHQ\DU©PDL no ha estat aliena a la pròpia definició de museu 1.
ņ La funció didàctica dels museus, especialment pel que fa a la delimitació
G´DTXHVWD©IXQFLy©L©HOV©SULQFLSLV©GLGjFWLFV©TXH©OD©IRQDPHQWHQ©$TXHVWD©YLVLy©SHUPHW©
detectar el museu com a espai idoni per al tractamenW©GHOV©PqWRGHV©G´DQjOLVL©GH©
les disciplines de referència, és a dir, una institució adequada per al
desenvolupament de continguts procedimentals. De les bases històricoGLGjFWLTXHV©GHO©PXVHX©V´HODERUD©XQD©SURSRVWD©YLDEOH©VREUH©OD©IXQFLy©GLGjFWLFD©HQ©
el marc museístic2.
ņ (OV©LQVWUXPHQWV©FODXV©GH©O´DFFLy©GLGjFWLFD©HQ©O´jPELW©PXVHtVWLF©TXH©LQFORXHQ©GHV©
GH©O´H[SRVLFLy©ILQV©DOV©PDWHULDOV©GLGjFWLFV
ņ /´HVWUXFWXUD© L© FRPSRVLFLy© GHOV© PDWHULDOV© GLGjFWLFV© HODERUDWV© L© GHVHQYROXSDWV© HQ©
O´jPELW©PXVHtVWLF
En una segona part, la investigació explicitava el seu desenvolupament metodològic:
ņ En primer lloc, es delimitava la perspectiva teòrica sobre la qual es fonamentà el
disseny de la investigació.
ņ En segon lloc, es definia el disseny de la investigació, la seva problemàtica i els
objectius de la investigació. (Q©DTXHVW©SXQW©WDPEp©V´H[SOLFLWaven les hipòtesis de
treball.
ņ En tercer lloc, es descrivia i V´implementava la proposta metodològica, així com
les estratègies i els instruments bàsics de la recerca. En aTXHVW© SXQW© O´DSDUWDW©

(1)

(2)
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$TXHVW©EUHX©UHSjV©KLVWzULF©V´KD©FHQWUDW©HQ©OHV©SULQFLSDOV©ILWHV©TXH©KDQ©SHUPqV©D©OD©LQVWLWXFLy©PXVHtVWLFD©
constituir-se com D©LQVWLWXFLy©HGXFDWLYD©GH©SULPHU©RUGUH©3HU©PRWLXV©G´HVSDL©DTXHVW©DSDUWDW©QR©SRW©VHU©
desenvolupat en aquestes pàgines. Per a més informació, consulteu Serrat (2005).
3HU©D©OD©FRQILJXUDFLy©G´DTXHVWD©FRQFHSFLy©TXH©pV©HPSUDGD©FRP©D©SXQW©GH©SDUWLGD©KD©HVWDW©LPSUHVFLndible realitzar una revisió de les principals concepcions sobre la funció didàctica del museu, centrada
VREUHWRW©HQ©GRFXPHQWV©RILFLDOV©WDQW©GH©O´jPELW©PXVHtVWLF©FRP©HGXFDWLX
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En aquest aUWLFOH©V´DSURIXQGHL[©HQ©HO©WHUFHU©GHOV©EORFV©GHO©SXQW©DQWHULRU©GHVWLQDW©D©
analitzar la presència i el tractament dels continguts procedimentals en els materials
didàctics dels museus de temàtica històrica i arqueològica.
Referents conceptuals i participació dels diversos actors: una visió polièdrica
/´REMHFWH©G´HVWXGL©FHQWUDO©GH©OD©UHFHUFD©SRW©VHU©DERUGDW©GHV©GH©GLYHUVHV©SHUVSHFWLYHV©
Tot i que la didàctica del museu no existeix encara com a disciplina científica,
O´H[LVWqQFLD© G´XQ© EDJDWJH© FUHL[HQW© GH© UHFHrques sobre aquesta temàtica ha permès
anar constituint una base científica sobre la qual anar generant nous processos de
UHFHUFD©/´H[SORUDFLy© de referents teòrics ha permès evidenciar que el filtre que impregna les investigacions vinculades a la didàctica dels museus és de caire psicologiFLVWD©WRW©L©TXH©WDPEp©V´KDQ©UHDOLW]DW©LQYHVWLJDFLRQV©GHV©GHOV©jPELWV©GH©O´DQWURSRORJLD©
la sociologia, la història o la museologia.
Tot i així, aquesta cerca també ha permès observar que existeix un cert buit
G´LQYHVWLJDFLRQV© UHDOLW]DGHV© GHV© GH© O´jPELW© HGXFDWLX© 1R© SRGHP©PHQ\VSUHDU© OD© FRntribució que altres disciplines han aportat a aquest camp de treball, però també
sembla clar TXH©OHV©FLqQFLHV©GH©O´HGXFDFLy©QR©SRGHQ©REOLGDU©O´HVWXGL©G´XQ©GHOV©DJHQWV©
educatius PpV©SRWHQWV©HQ©OD©UHVSRQVDELOLWDW©G´HGXFDU©HOV©IXWXUV©FLXWDGDQV©SHU©DL[z©OD©
FHUFD© GH© SXQWV© GH© FRQQH[Ly© L© FROñODERUDFLy© FRQMXQWD© KD© G´HQIRUWLU-se. Com que la
recerca plantejada cal ubicar-la en els límits de diverses disciplines, és evident que
els referents teòrics i metodològics calgui cercar-ORV©WDPEp©HQ©OD©YDULHWDW©G´DTXHVWHV©
disciplines3.
Tot i que aquesta oferta és elaborada i presentada per part de la institució museística, els seus principals usuaris són els docents i els alumnes. A més, la implementaFLy©G´DTXHVWHV©DFWLYLWDWV©VRYLQW©pV©GXWD©D©WHUPH©SHU©HGXFDGRUV©HVSHFLDOLW]DWV©H[WHUQV©D©
OD© LQVWLWXFLy© PXVHtVWLFD© 7RWV© HOOV© IRUPHQ© SDUW© GHOV© SURWDJRQLVWHV© TXH© G´XQD© PDQHUD©
GLUHFWD©R©LQGLUHFWD©WHQHQ©XQD©YLQFXODFLy©DPE©O´RIHUWD©HGXFDWLYD©GH©OD©LQVWLWXFLy©museística. En aquest sentit, la recerca té en compte aquests agents, és a dir: docents,
DOXPQHV©GLUHFWRUV©LR©WqFQLFV©G´HGXFDFLy©GHOV©PXVHXV©L©HGXFDGRUV©HVSHFLDOLW]DWV
No obstant això, el nucli central sobre el qual pivota la recerca està format pels
dos primers, docents i alumnes. Respecte als primers, la seva participació en relació a
les propostes didàctiques dels museus pot ser:

(3)

Per a la fonamentació tèorica i metodològica de la recerca ha estat bàsic partir de recerques procedents
GH©GLYHUVHV©GLVFLSOLQHV©OD©KLVWzULD©O´HWQRJUDILD©OD©GLGjFWLFD©O´HGXFDFLy i la psicologia. Les recerques clau
que han estat emprades per teixir el disseny de la investigació han estat: Rajadell (1992), Hernàndez
(2003), Parcerisa (1995), Santacana (1992), Serra Santallusia (2003), Cuenca (2002) i Padró (2000).
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experimental, es definien tres blocs de treball en funció dels tres objectius
centrals de la investigació: bloc 1) anàlisi de les propostes didàctiques dels
museus de temàtica històrica i arqueològica; bloc 2) DQjOLVL© GH© O´~V© GH© OHV©
propostes didàctiques oferides des del museu i dirigides al col·lectiu escolar, des
del punt de vista dels continguts de caràcter procedimental; bloc 3) anàlisi del
terme «contingut procedimental» aparegut en els materials didàctics dels
museus.
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ņ Com a receptors de les propostes. Acostuma a ser el tipus de vinculació més
freqüent, de manera que el professorat selecciona una activitat entre el volum
WRWDO©G´RIHUWD©H[LVWHQW©HQ©O´jPELW©PXVHtVWLF©L©KL©SDUWLFLSD©DPE©HO©VHX©DOXPQDW
ņ &RP«D«FRSDUWtFLSV«HQ«O¶HODERUDFLy«GH«SURSRVWHV«GLGjFWLTXHV. En aquest cas podrien
H[LVWLU© GXHV© SRVVLELOLWDWV© G´DFWXDFLy© '´una banda, que participessin com a
DVVHVVRUV«HQ«O¶HODERUDFLy«GH«SURSRVWHV«SHU«SDUW«GHOV«PXVHXV©WLSXV©G´LPSOLFDFLy©TXH©
es caracteritzaria per la revisió i orientació didàctica i metodològica de les
propostes elaborades des de la institució museística. '´altra banda, que actuessin
com a conceptualitzadors de propostes didàctiques pròpies, implementades amb
O´DMXW© GH© OD© LQVWLWXFLy© PXVHtVWLFD© HQ© DTXHOOV© SXQWV© TXH© UHTXHULVVLQ© G´una
informació específica (com per exemple, la documentació dels continguts
vinculats a la col·lecció).
Sol·licitar informació als docents implica, en última instància, qüestionar-se sobre
HO© JUDX© G´DGDSWDFLy© GH© OHV© SURSRVWHV© GLGjFWLTXHV© GHOV© PXVHXV© D© OHV© QHFHVVLWDWV© GH©
O´DOXPQDW©'H©IHW©WRW©L©TXH©HO©SURIHVVRUDW©QR©pV©HO©GHVWLQDUL©~OWLP©GHO©VHUYHL©HGucatiu, sí
TXH© pV© HO© FROñOHFWLX© TXH© VHOHFFLRQD© HQWUH© OD© GLYHUVLWDW© G´RIHUWD© H[LVWHQW© L© HOV© FULWHULV©
emprats en la tria, que haurien de ser coneguts per part dels museus per tal de poder
DMXVWDU©O´RIHUWD
No pot analitzar-VH©O´~V©GH©OHV©SURSRVWHV©GLGjFWLTXHs dels museus sense sol·licitar
informació a O¶DOXPQDW©TXH©HQ©~OWLP©WHUPH©FRQVWLWXHL[©O´XVXDUL©UHDO©GH©OHV©DFWLYLWDWV©
(Q© DTXHVW© VHQWLW© OD© LQYHVWLJDFLy© THVWLRQD© TXLQD© RSLQLy© Wp© O´DOXPQDW© VREUH© OD© VHYD©
SDUWLFLSDFLy©HQ©DFWLYLWDWV©GLGjFWLTXHV©HQ©O´jPELW©GHls museus.
Per últim, i tot i constituir un protagonista silenciós, la recerca analitza a fons un
GHOV©LQVWUXPHQWV©FODX©GH©O´RIHUWD©HGXFDWLYD©GHOV©PXVHXV©HOV©materials didàctics. Com a
element que possibilita el vincle entre museus i escoles, són fonamentals per transmetre i implementar la funció didàctica de la institució museística. La selecció prèvia
G´DTXHVWV© PDWHULDOV© GLGjFWLFV© SHU© D© OD© VHYD© SRVWHULRU© DQjOLVL© V´KD© UHDOLW]DW© WHQLQW© HQ©
compte dos criteris bàsics: G´una banda, els materials dels museus d´Kistòria i arqueologia i, de O´DOWUD©HO©WUDFWDPHQW©TXH©DTXHVWV©UHFXUVRV©IDQ©GHOV©FRQWLQJXWV©SURFedimentals.
Hipòtesis de treball
(Q©HO©PDUF©GH©OD©LQYHVWLJDFLy©V´KDQ©IL[DW©GXHV©KLSzWHVLV©IRQDPHQWDOV
ņ Primera hipòtesi. En la mesura que els canvis introduïts per la reforma educativa
de 1990 han incidit en els aspectes superestructurals GHO©SURFpV©G´HQVHQ\DPHQWaprenentatge i en la mesura que el col·lectiu escolar és el principal usuari de la
LQVWLWXFLy©PXVHtVWLFD©OD©LQFLGqQFLD©HQ©O´DFFLy©GLGjFWLFD©GHO©PXVHX ha estat poca, i
V´KD© FHQWUDt únicament en aspectes terminològics, formals i superficials, sense
DIHFWDU© GH© IRUPD© SURIXQGD© HQ© O´HVWUXFWXUD© PHWRGROzJLFD© GH© OHV© DFWLYLWDWV©
didàctiques de la institució museística.
/´RIHUWD©GLGjFWLFD©HQ©HO©PDUF©GHOV©PXVHXV©QR ha deixat de créixer en els últims anys, i
la seva diversificació ha permès que docents i alumnes tinguessin un ampli ventall a
SDUWLU©GHO©TXDO©HVFROOLU©OHV©VHYHV©DFWLYLWDWV©IRUD©GH©O´DXOD©3RVVLEOHPHQW©HQ©DOJXQV©FDVRV©
podria arribar-se a parlar d´XQ excpV©G´DGDSWDFLy©SHU©SDUW©GHOV©PXVHXV©$TXHVW©SURFpV©
DGDSWDWLX©QR©QRPpV©V´KD©UHIOHFWLW©HQ©XQD©PDQHUD©SDUWLFXODU©GH©WUDFWDU©OD©GLVFLSOLQD©GH©
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En aquest sentit, així com la reforma educativa de 1990 afectà no només els currículums educatius sinó també eOV© PDWHULDOV© GLGjFWLFV© HPSUDWV© HQ© O´jPELW© HVFRODU© L©
tenint en compte que el museu és una institució que ofereix gran part de les seves
propostes educatives al col·lectiu escolar, la hipòtesi de recerca planteja la idea que
DTXHVWHV©SRVVLEOHPHQW©WDPEp©V´KDXULHQ©YLVW©DIHFWDGHV©HQ©FHUWD©PHVXUD©SHOV©SODQWeMDPHQWV© SHGDJzJLFV© L© GLGjFWLFV© GH© OD© UHIRUPD© $UD© Ep© GHO© FRQMXQW© G´LQQRYDFLRQV©
introduïdes per la LOGSE© XQD© G´HOOHV© KD© HVWDW© FRnsiderada una de les senyeres:
O´H[SOLFLWDFLy©HQ©HO©WUDFWDPHQW©GHOV©FRQWLQJXWV©SURFHGLPHQWDOV
Des del moment en què els museus esdevenen agents educatius que aporten
SURSRVWHV©GLGjFWLTXHV©DO©FRQWH[W©HVFRODU©OD©LQYHVWLJDFLy©SUHWHQLD©FRQqL[HU©FRP©V´KD©
implantat el tractament dels continguts procedimentals en les propostes didàctiques
elaborades per part dels museus. Tenint en compte que la reforma educativa ha
incorporat el tractament dels procediments com a base per LQWURGXLU©O´DOXPQDW©HQ©HOV©
PqWRGHV© G´LQYestigació de les disciplines, aquesta nova concepció hauria hagut de
ser adoptada també en el marc de les propostes didàctiques dels museus.
ņ Segona hipòtesi. Els docents, alumnes i educadors de museu utilitzen de forma
PROW© UHVWULQJLGD© O´RIHUWD© HGXFDWLYD© Ge la institució museística, i pel que fa
FRQFUHWDPHQW© DOV© PDWHULDOV© GLGjFWLFV© HO© VHX© ~V© V´HTXLSDUD© D© XQ© WUDFWDPHQW©
preeminent dels continguts de caràcter conceptual, obviant així el seu ús per al
WUHEDOO© GH© FRQWLQJXWV© SURFHGLPHQWDOV© SURSLV© GHOV© PqWRGHV© G´anàlisi de les
disciplines de referència del museu.
8QD©GH©OHV©FRQVWDWDFLRQV©UHDOLW]DGHV©GHV©GH©O´HVWXGL©GHOV©GLYHUVRV©UHIHUHQWV©WHzULFV©
DSOLFDWV©D©O´jPELW©GHOV©PXVHXV©pV©TXH©H[LVWHL[©XQD©YDULHWDW©LPSRUWDQW©HQ©HOV©REMHFWLXV©
OD© FRQFHSFLy© L©O´~V© GHO© PDWHULDl didàctic en la institució museística. Aquesta situació
ve definida per casuístiques ben diverses que comprenen des de la concepció de la
SUzSLD© IXQFLy© GLGjFWLFD© GHO© PXVHX© ILQV© D© OD© PDQFDQoD© G´XQHV© EDVHV© SHGDJzJLTXHV©
sòlides sobre les quals articular les propostes didàctiques.
En tant que els materials didàctics es configuren com un dels principals instruments que permeten la transmissió i la implementació de la funció didàctica dels
museus, semblaria lògic atribuir a aquests instruments un paper rellevant en el trac(4)

Sobre aquesta temàtica, Asensio (2002) argumenta que «los contenidos que se recogen en los mensajes
expositivos de los museos son estructuralmente muy similares a los que se utilizan en el ámbito escolar.
Además, el camino desde el museo tradicional a un museo comprensivo es paralelo al recorrido realizado desde la enseñanza tradicional a la enseñanza renovada o comprensiva. De una insistencia en un
carácter descriptivo de las disciplinas y de un afán taxonómico y enciclopedista se pasó a un énfasis en
los procesos explicativos. De una actitud pasiva y receptiva no significativa, se ha pasado a un papel activo del observador o del aprendiz. De poner en marcha estrategias comunicativas basadas en el uso de
conocimiento experto, se ha pasado a proponer una adecuación y una mediación entre el mensaje y los
receptores generalmente novatos en dicho dominio específico».
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referència, sinó també en la manera de presenWDU© HOV© SURFHVVRV© G´HQVHQ\DPHQW© L©
DSUHQHQWDWJH© $PE© O´REMHFWLX© GH© SUHVHQWar ofertes didàctiques més adaptades al
públic escolar, sembla ser que el museu hagi iniciat un procés de mimesi progressiva
DPE© O´HVFROD XQ© SURFpV©TXH© O´KD© dut a adoptar els mateixos propòsits, els mateixos
discursos i el mateix plantejament i tractament de continguts. Aquest procés compartit i el paral·lelisme que han anat experimentant ambdues institucions portaria a
dir-QRV© TXH© HOV© FDQYLV© VRIHUWV© HQ© O´jPELW© HVFRODU© KDQ© DIHFWDW© GH© PDQHUD© GLUHFWD© OD©
institució museística4.

Núria Serrat Antolí

tament de determinats continguts. Com que el museu constitueix un nucli aglutinador de continguts procedimentals, els materials didàctics esdevindrien un dels elePHQWV© FODX© SHUTXq© GRFHQWV© L© DOXPQHV© V´DSURSHVVLQ© D© O´HVWXGL©GHOV© PqWRGHV© G´DQjOLVL©
de la disciplina de referència, és a dir, dels procediments propis de la història i de
O´arqueologia.
(YLGHQWPHQW©O´HVWXGL©VREUH©O´~V©TXH©HOV©GRFHQWV©L©DOXPQHV©IDQ©VREUH©HOV©PDWHULDOV©
didàctics dels museus ha de tenir en compte algunes consideracions prèvies:
ņ En primer terme, la consideració que des del museu pugui tenir-se respecte a la
seva pròpia funció didàctica, i especialment, respecte al paper i objectius que
V´DWULEXHL[HQ©DOV©PDWHULDOV©GLGjFWLFV©FRP©D©UHFXUVRV©HGXFDWLXV©D©OD©LPSOHPHQWDFLy©
final i O´~V©TXH©VH´Q©IDFL©DO©WUDFWDPHQW©TXH©HV©IDFL©GHOV©FRQWLQJXWV©WUHEDOODWV©HWF©(O©
museu, com a institució que elabora els materials didàctics dirigits al públic
escolar, posseeix una determinada visió sobre la seva funció didàctica i aquesta
es transmet directament als materials didàctics.
ņ En segon terme, les concepcions que docents i alumnes posseeixen sobre les
propostes didàctiques dels museus. En el moment de programar una visita al
museu, els docents posseeixen unes concepcions pròpies sobre els recursos que
aquest posa al seu abast, i alhora utilitzen aquests recursos en funció dels
objectius de la visita, els continguts a treballar, etc.
ņ En darrer terme, la influència dels plantejaments pedagògics que les
administracions hagin presentat per al conjunt del sistema educatiu, i que
G´DOJXQD©PDQHUD©KDJLQ©SRJXW©LQFLGLU©HQ©O´HODERUDFLy©GH©SURSRVWHV©GLGjFWLTXHV©HQ©
els museus. En el cas de la investigació, és especialment rellevant la influència
que hagi pogut tenir la consideració del terme «procediment» en els dissenys
curriculars i la seva transferència en els materials didàctics de la institució
museística.
Ambdues hipòtesis han estat desenvolupades mitjançant un procés de recerca
TXH©KD©DSOLFDW©GLYHUVHV©HVWUDWqJLHV©L©LQVWUXPHQWV©G´REWHQFLy©GH©GDGHV5.

Resultats
EOV© PDWHULDOV© GLGjFWLFV© HQ© O´jPELW© PXVHtVWLF© FRQVWLWXHL[HQ© XQ© GHOV© LQVWUXPHQWV© IRQaPHQWDOV©GH©O´DFFLy©GLGjFWLFD©L©HQ©DTXHVW©VHQWLW©IDFLOLWHQ©OD©UHODFLy©HQWUH©HOV©FRQWLQJXWV©
SURSLV©G´XQD©GLVFLSOLQD©GH©UHIHUqQFLD©L©HOV©GLYHUVRV©VHJPHQWV©GH©S~EOLF©TXH© accedeixen al museu. Els materials didàctics juguen un paper decisiu en la comprensió del
missatge expositiu per part de destinataris específics, com per exemple els escolars,
GH©PDQHUD©TXH©KDXULHQ©GH©FROñODERUDU©HQ©O´DSUHQHQWDWJH©GH©OHV©FODXV©G´LQWHUSUHWDció
dels continguts.
En el marc de la investigació, el concepte materials didàctics DSOLFDW©D©O´jPELW©PuseíVWLF©V´HQWpQ©FRP©DTXHOO©UHFXUV©R©FRQMXQW©GH©UHFXUVRV©TXH©V´HPSUD©SHU©DO©GHVHQYolupament de determinades accions didàctiques dins i fora del museu, dirigit tant a
públic general com a usuaris específics (especialment, escolars i docents), creat amb
O´REMHFWLX©GH©FRPSOHPHQWDU©DPSOLDU©R©DSURIXQGLU©XQD©H[SRVLFLy©FROñOHFFLy©R©PLVVDtge, i concretant-ne alguns dels seus aspectes conceptuals, procedimentals o actitu(5)
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Aquests instruments han estat descrits per Serrat (2006).
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En tant que HOV© PDWHULDOV© GLGjFWLFV© FRQVWLWXHL[HQ© DFWXDOPHQW© XQ© UHFXUV© G´~V© IUeqüent en moltes institucions museístiques, el seu pes específic en el marc de les
DFFLRQV©GLGjFWLTXHV©OL©FRQIHUHL[©XQ©SDSHU©UHOOHYDQW©HQ©HO©SURFpV©G´DSUHQHQWDWJH©TXH©
V´HVGHYp en el museu, i fins i tot més enllà de les seves quatre parets. Tot i que la
LQWURGXFFLy©L©O´~V©GHOV©PDWHULDOV©GLGjFWLFV©HQ©HO©PXVHX©KDQ©HVWDW©PROW©GLYHUVRV©L©ILQV©L©
tot contradictoris, aquests materials han intentat cobrir una necessitat important.
Moltes exposicions, que no han considerat la seva vessant didàctica, han hagut de
dissenyar i incloure materials i recursos didàctics per transmetre de manera adequada el seu missatge a tot tipus de públic. En algunes ocasions, doncs, els materials
GLGjFWLFV©V´KDQ©FRQYHUWLW©Hn una mena de «pedaços», maneres de cobrir un buit produït en els processos de conceptualització, organització, disseny i implementació
G´XQD©H[SRVLFLy
De les dades obtingudes en el primer bloc de la nostra investigació, es deduïa
que les guies didàctiqueV©SHU©DO©SURIHVVRUDW©L©O´DOXPQDW©FRQVWLWXHL[HQ©OD©WLSRORJLD©GH©
material més emprada per part dels museus (més de la meitat dels materials emprats
per a la preparació i el desenvolupament de les visites als museus). Respecte a les
guies didàctiques per al professorat, és aquell material educatiu que pretén orientar
O´DFWXDFLy©GRFHQW©PLWMDQoDQW©OD©SURSRVWD©GH©GLIHUHQWV©LQGLFDFLRQV©UHODWLYHV©DOV©REMHcWLXV© HOV© FRQWLQJXWV© OD© PHWRGRORJLD© GH© WUHEDOO© OHV© DFWLYLWDWV© G´HQVHQ\DPHQW i aprenentatge, i les activitats G´DYDOXDFLy© 3HO© TXH© ID© D© OHV© JXLHV« GLGjFWLTXHV« GH« O¶DOXPQDW,
V´HQWpQ© TXH© pV© DTXHOO© FRQMXQW©G´RULHQWDFLRQV© SHU© JXLDU© HO©SURFpV© G´DSUHQHQWDWJH©GH©
O´DOXPQH©L©TXH©V´LPSOHPHQWD©DPE©QLYHOOV©GH©FRQFUHFLy©PROW©GLYHUVRV
Així doncs, les guies didàctiques per a professorat i alumnat han estat els materiDOV© HVFROOLWV© SHU© DQDOLW]DU© HO© WUDFWDPHQW© GHOV© FRQWLQJXWV© SURFHGLPHQWDOV© HQ© O´jPELW©
museístic. Segons els criteris establerts en el disseny de la investigació, els materials
didàctics analitzats es corresponen amb un WRWDO©GH©©PXVHXV©GH©&DWDOXQ\D©L©V´KDQ©
analitzat tant les propostes didàctiques del professorat com els quaderns de treball
GH©O´DOXPQDW6. 'H©OHV©SULPHUHV©O´DQjOLVL©V´KD©FHQWUDW©HQ©HOV©REMHFWLXV©L©FRQWLQJXWV©SUoFHGLPHQWDOV©PHQWUH©TXH©GHOV©VHJRQV©O´DQjOLVL©V´KD©IRFDOLW]DW©~QLFDPHQW©HQ©OHV©DFWLYiWDWV©G´DSUHQHQWDWJH
Una primera aproximació als materials didàctics ens permet observar com la disWULEXFLy©GHOV©FRQWLQJXWV©G´DSUHQHQWDWJH©VHJXHL[©GHV©GH©OD©LPSODQWDFLy©GH©OD©UHIRUPD©
de 1990, la mateixa nomenclatura i distribució que la que apareix en els documents
curriculars oficials. Així doncs, tant els objectius com els continguts es distribueixen

(6)

Mitjançant un mostreig per fases i un mostreig intencional, es va configurar un llistat base a partir del
qual analitzar els materials didàctics. Com TXH©HO©QRVWUH©IRFXV©G´DWHQFLy©UHTXHLD©HQ©HOV©PXVHXV©G´història
L©G´arqueologia, el criteri inicial aplicat al mostreig intencional V´atenia a aquells museus que en primera
instància estaven tipificats temàticament, de forma única, com a 0XVHX© G´+LVWzULD© R© 0XVHX©
G´$UTXHRORJLD. Els que reunien aquestes condicions només eren dos. Posteriorment, a aquest primer
FULWHUL© V´Ki afegiren aquells museus en els quals aparegués simultàniament, i només, els ítems història+arqueologia© (O© WRWDO© GH© PXVHXV© V´DPSOLDYD© D© cinc. Per garantir certs nivells de representativitat,
V´DPSOLj© OD© PRVWUD© FRQVLGHUDQW© DTXHOOV© PXVHXV© TXH© a més de tenir en la seva temàtica història o arqueologia, afegien també una o dues disciplines més representatives de les seves col·leccions. Mitjançant aquest mostreig, el total de museus analitzats fou de 17.
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dinals. Com a material didàctic caldrà considerar aquells recursos que no formen part
estrictament dels recursos expositius (mòduls interactius, panells, reproduccions,
HWF ©SHUz©DSURIXQGHL[HQ©VREUH©HOV©FRQWLQJXWV©TXH©V´KL©H[SRVHQ

Núria Serrat Antolí

segons siguin conceptuals, procedimentals o actitudinals, tal i com proposa el currículum educatiu de cada etapa.
6´KDQ© DQDOLW]DW© XQ© WRWDO© GH© © SURSRVWHV© GLGjFWLTXHV© GLULJLGHV© DO© SURIHVVRUDW© i
V´hi han estudiat els enunciats corresponents a objectius didàctics (552) i a continJXWV©SURFHGLPHQWDOV©  ©REYLDQW©DOWUHV©WLSXV©G´REMHFWLXV©L©FRQWLQJXWV©3HO©TXH©ID©D©
leV©SURSRVWHV©GH©O´DOXPQDW©V´KD©DQDOLW]DW©XQ©WRWDO©GH©.©DFWLYLWDWV©G´DSUHQHQWDWJH©
© JXLHV© GLGjFWLTXHV© SHU© O´DOXPQDW© GH© OHV© TXDOV© © VyQ© G´© HGXFDFLy© SULPjULD© L© ©
G´HGXFDFLy©VHFXQGjULD 
Cadascun dels objectius, continguts i activitats han estat analitzats en funció dels
verbs HPSUDWV©HQ©FDGDVFXQ©G´HOOV©L©V´KDQ©WDEXODW©HQ©IXQFLy©GH©OD©FRQVLGHUDFLy©IHWD©DO©
concepte «contingut procedimental» segons quatre categories o nivells de complexitat estructural (NCE) creixent, que són:
ņ Nivell A. Equipara el terme «contingut procedimental» amb «habilitat». En aquest
sentit, Merrill planteja aquesta equiparació en emprar la paraula skill. Tot i així, en
la materialització del terme «procediment» en el currículum, el concepte
¦KDELOLWDW§© V´LQWHUSUHWD© DOJXQHV© YHJDGHs com a «habilitat manual». Es tracta,
VHJRQV©HOV©SDUjPHWUHV©GH©OD©QRVWUD©UHFHUFD©G´XQD©FRQFHSFLy©GH©SURFHGLPHQW©GHl
nivell més elemental de complexitat.
ņ Nivell B. Equipara el «contingut procedimental» amb el tradicional «exercici». En
aquest sentit, es WUDFWD© GH© OD© UHSHWLFLy© G´RSHUDFLRQV© DPE© O´REMHFWLX© GH© UHIRUoDU©
determinats conceptes o sistemes conceptuals. Normalment, requereixen dos o
PpV© UHODFLRQV© G´LGHHV© HVWDEOLQW© FRPSDUDFLRQV© VHTqQFLHV© VqULHV© L© GLYHUVRV©
QLYHOOV© G´LGHQWLILFDFLy© (OV© YHUEV© PpV© Hmprats que acostumen a reflectir aquest
nivell són relacionar, comparar, associar, identificar, etc. En aquests casos, es
WUDFWD© GH© FRQWLQJXWV© SURFHGLPHQWDOV© TXH© KDELWXDOPHQW© QR© VyQ© HVSHFtILFV© G´XQD©
disciplina de referència, tot i que en història i arqueologia són susceptibles de ser
utilitzats freqüentment.
ņ Nivell C© (TXLSDUD© HO© ¦FRQWLQJXW© SURFHGLPHQWDO§© D© ¦HVWUXFWXUHV© G´DFROOLGD§© (V©
WUDFWD© GH© SURFHVVRV© FRJQLWLXV© TXH© UHTXHUHL[HQ© O´~V© G´DOJRULWPHV© YRFDEXODUL©
específic, sèries numèriques, cerques en cartografies especialitzades, etc. Són
procediments compartits en diverses disciplines, i la hLVWzULD© L© O´arqueologia els
empren abundantment.
ņ Nivell D. Equipara el «contingut procedimental» al procés propi de la
metodologia de la ciència històrica i/o arqueològica. Tots els elements
PHWRGROzJLFV© G´DTXHVWHV© GLVFLSOLQHV© FRQVWLWXHL[HQ© SURFHGLPHQWV© HVSHFtILFV©
([HPSOHV© SDUDGLJPjWLFV© SRGULHQ© VHU© OD© IRUPXODFLy© G´KLSzWHVLV© HQ© KLVWzULD© OD©
classificació de fonts primàries, o els diversos sistemes per analitzar críticament
les fonts (ja siguin textuals, gràfiques, objectuals, etc.).
La taula 1 recull les freqüències relatives del verbs apareguts en el conjunt
G´REMHFWLXV©FRQWLQJXWV©L©DFWLYLWDWV©GH©FDUjFWHU©SURFHGLPHQWDO©GHOV©PDWHULDOV©GLGjFWLFV©
GHOV© PXVHXV© G´KLVWzULD© L© G´DUTXHRORJLD© 6´KL© SRW constatar que el verb «identificar»
destaca amb un 27% del total de verbs apareguts, és a dir, amb gairebé un miler
G´DSDULFLRQV© (O© VHJHQW© YHUE© PpV© HPSUDW© ¦H[WUDXUH© LQIRUPDFLy§© UHSUHVHQWD© XQ©
10,4% del total de verbs computats. Seguint en ordre decreixent, apareix el verb
«descriure» (8,4%), i els verbs «observar» (7%) i «relacionar» (6,9%). A gran distància
G´DTXHVWV© WUREHP© REMHFWLXV© FRQWLQJXWV© L© DFWLYLWDWV© WLSLILFDWV© DPE© HO© YHUE© ¦H[SOLFDU§©
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Taula 1. Verbs emprats en els materials (ordre alfabètic)
Verb
Acolorir
Analitzar
Argumentar
Assenyalar
Buscar
Calcular
Canvi-continuïtat
Causa-conseqüència
Causalitat
Cercar informació
Citar
Classificar
Col·locar
Comentar
Comparar
Completar
Contestar
Contrastar
Crear
Criticar fonts
Debatre
Deduir
Definir
Descriure
Dibuixar
Diferenciar
Disfressar
Dissenyar
Elaborar
Elaborar cronologia
Encerclar
Enganxar
Enumerar
Esbrinar
Escriure
Exemplificar
Explicar
Exposar
Extraure conclusions
Extraure informació

%
0,1
1,6
0,1
1,4
0,1
0,7
0,1
0,5
0,1
4,9
0,1
0,8
0,1
0,2
2,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
0,8
8,4
2,7
0,1
0,0
0,2
0,9
0,1
0,8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5,5
0,1
0,5
10,4

Verb

%

Formular hipòtesis
4,9
Habilitat manual
0,0
Identificar
27,0
Indicar
0,8
Inferir
0,0
Interpretar
0,1
Investigar
0,0
Justificar
0,0
Lectura de mapes
0,0
Localitzar
0,4
Llegir
0,1
Manipular
0,0
Marcar
0,0
Mesurar
0,2
Multicausalitat
0,1
Observar
7,0
Opinar
0,2
Ordenar
0,9
Ordenar cronològicament
0,2
Orientar-se
0,1
Pintar
0,3
Proposar
0,0
Raonar
0,0
Recollir dades
0,0
Recordar
0,0
Redactar
0,0
Reflexionar
0,7
Relacionar
6,9
Representar gràficament
0,0
Respondre
0,1
Selecció
0,1
Simular
0,2
Sintetitzar
1,2
Situar
0,8
Ubicar
0,3
Ubicar sobre plànol
2,2
Ubicar temporalment
0,1
Unir
0,0
Ús d'eines i instruments
0,1
Total
99,8

Analitzant la taula 2, sobre els nivells de complexitat estructural aplicats a cadascun dels verbs, el terme «identificar», el més freqüent, V´XWLOLW]D©HQ 981 casos aplicat al
nivell B, mentre que només en 8 podria aplicar-se al nivell C, corresponent al que en
OD© LQYHVWLJDFLy© KHP© DQRPHQDW© HVWUXFWXUHV© G´DFROOLGD© Al contrari, el verb «extraure
LQIRUPDFLy§©V´KD©DSOLFDW©HQ©OD©PDMRULD©GHOV©FDVRV©HQ©XQ©QLYHOO©'©GH©FRPSOH[LWDW©pV©D©
dir, més pròpia dels procediments que es tipificarien com a relatius a la disciplina
G´història o arqueologia. Respecte al ver «descriure», cal ubicar-lo en la majoria de
FDVRV© © G´XQ© WRWDO© GH© ) en el nivell B de complexitat estructural, igual que el
terme «observar» que, pràcticament en la seva totalitat (254 de 256), se situa també
7HPSV©G´(GXFDFLy©©©SS©167-182 © 2008 Universitat de Barcelona
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(5,5%), «cercar informació» (4,9%) i «fRUPXODU©KLSzWHVLV§©  ©(Q©O´DOWUH©H[WUHP©GH©OD©
taula, és a dir, els verbs absolutament minoritaris i, per tant, menys citats, es corresponen amb termes com «crear», «inferir», «investigar», «justificar», «raonar», «recollir
dades» o «representar gràficament», tots ells amb un únic cas identificat del total de
verbs analitzats.
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en el mateix nivell de complexitat. De forma similar, eO©YHUE©¦UHODFLRQDU§©V´LQFORX©GH©
forma massiva en el mateix nivell B (en 251 dels 252 casos analitzats).
En un rànquing inferior apareix el verb «explicar», distribuït entre els nivells B i C,
WRW©L©TXH©GH©PDQHUD©LUUHJXODU© ©L©©FDVRV©UHVSHFWLYDPHQW©G´un total de 202). «CerFDU©LQIRUPDFLy§©V´LQVFULX©FODUDPHQW©HQ©HO©QLYHOO©%©HQ©©FDVRV©L©QRPpV©©UHSHWLFLRQV©
en el nivell C de complexitat estructural. Per últim, cal destacar el verb «formular
hipòtesis», que tot i suposar un modest 4,9% del total de verbV©DSDUHJXWV©pV©O´~QLF©
que situa el 100% dels casos en el nivell D de complexitat estructural.
Taula 2. Verbs emprats segons els nivells de complexitat estructural [NCE]
(ordre alfabètic).
Nivell de Complexitat
Estructural (NCE)

Nivell de Complexitat
Estructural (NCE)
Verb
Acolorir
Analitzar
Argumentar
Assenyalar
Buscar
Calcular
Canvi-continuïtat
Causa-conseqüència
(causalitat hist.)
Cercar informació
Citar
Classificar
Col·locar
Comentar
Comparar
Completar
Contestar
Contrastar
Crear
Criticar fonts
Debatre
Deduir
Definir
Descriure
Dibuixar
Diferenciar
Disfressar
Dissenyar
Elaborar
Elaborar
cronologia
Encerclar
Enganxar
Enumerar
Esbrinar
Escriure
Exemplificar
Explicar
Exposar
Extraure conclusions
Extraure informació
Formular
hipòtesis
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A

B

C

D

3

49
2
25

17
2
1

43
1

5
17
174
2
1
3
3
10
9
2

5

7

5

5

29

4
36

36

4

39
1
2

6
1

1
4
19
1

4

1
1

29

2
1
2
174
2
3
7
10
16 359

29
5
2
2
4
2
202
4
17
382

181

181

5
2
2

1
26
1
7

22

33

1

2

30
291
58
2

3
60
3
50
2
25
5

181
2
31
3
7
82
9
2
2
1
4
2
8
30
310
99
3
1
8
34

1
1

Total

Verb
Habilitat manual
Identificar
Indicar
Inferir
Interpretar
Investigar
Justificar
Lectura de mapes
Llegir
Localitzar
Manipular
Marcar
Mesurar
Multicausalitat
Observar
Opinar
Ordenar
Ordenar
cronològicament
Orientar-se
Pintar
Proposar
Raonar
Recollir dades
Recordar
Redactar
Reflexionar
Relacionar
Representar
gràficament
Respondre
Selecció
Simular
Sintetitzar
Situar
Ubicar
Ubicar sobre plànol
Ubicar
temporalment
Unir
Ús d'eines
i instruments

A

B

C

D

1

254
2
23

2
4
9

1
989
31
1
3
1
1
1
4
15
1
1
8
2
256
6
32

2

4

6

1
5

3

4
10
1
1
1
1
1
25
252

981
30

8
1
1
3
1

1
1
4
15
1
1
8
2

5

Total

1
1
1
1
1
251

25
1

1

1

2
2
17
20
6

9
26
8
6
82

1

2
2
9
44
28
12
82

5

5

2

2

1

1
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NCE

freqüència

%

A

60

1,6

B

2362

64,3

C

557

15,2

D
Total
Perduts sistema
Total

688

18,8

3667

99,9

4

,1

3671

99,9

Conclusions
Del resultat de les anàlisis de freqüències i percentatges obtinguts dels quatre nivells
de complexitat establerts, resulta evident que aquells verbs que permeten inferir els
QLYHOOV© $© L© %© GH© FRPSOH[LWDW© SURFHGLPHQWDO© VyQ© HOV© TXH© V´HPSUHQ© GH© PDQHUD© PpV©
freqüent en els matHULDOV©GLGjFWLFV©GHOV©PXVHXV©G´Kistòria i arqueologia, en detriment
de tot aquell conjunt de procediments que podrien titllar-se de propis del mètode
G´DQjOLVL de les disciplines de referència. Així doncs, procediments tan evidents com
OD© ¦IRUPXODFLy© G´KLSzWHVLV§© DPE© XQ©  © DSDUHL[HQ© HQ© PROW© SRFD© PHVXUD© FRP© D©
objectius o continguts procedimentals a treballar, fet que òbviament es reflecteix
amb una baixa inciGqQFLD©WDPEp©HQ©OHV©DFWLYLWDWV©G´DSUHQHQWDWJH©GH©O´DOXPQDW©'H©OD©
mateixa manera succeeix amb termes com la «multicausalitat» (0,1%), tan important
per a qualsevol explicació o raonament en història o arqueologia. Així mateix,
O´H[SUHVVLy© ¦~V© G´HLQHV© R© LQVtruments» (0,1%), i els verbs «ordenar» o «interpretar»
apareixen només un 0,2% i 0,1% respectivament del total de verbs emprats.
Aquestes absències són tan o més significatives que les presències, i palesen la
dificultat de treballar els continguts de carjFWHU© SURFHGLPHQWDO© HQ© O´jPELW© GHOV© PuVHXV©G´KLVWzULD©L©G´arqueologia. Les dades evidencien el fet que aquests museus contemplen de manera anecdòtica la incorporació dels continguts procedimentals en
HOV©VHXV©PDWHULDOV©GLGjFWLFV©/´DSUHQHQWDWJH©GHOV©SURFHGiments propis de la disciplina
KLVWzULFD© R© DUTXHROzJLFD© UHTXHUHL[© O´DGTXLVLFLy© L© SRVDGD© HQ© PDU[D© G´LQVWUXPHQWV© L©
SURFHVVRV© TXH© IRUPHQ© SDUW© GHO© PqWRGH© G´DQjOLVL© GH© O´KLVWRULDGRU© L© GH© O´DUTXHzOHJ© L©
considerem que això hauria de ser així en entorns escolars i també especialment en
HQWRUQV©PXVHtVWLFV©'LYHUVRV©SRGULHQ©VHU©HOV©PRWLXV©G´DTXHVWD©VLWXDFLy
'´una banda, un dels motius podria ser que els centres museístics no han rebut cap
mena de preparació per afrontar la creació de propostes didàctiques basades en
O´HQVHQ\DPHQW©GH©OD©PHWRGRORJLD©SUzSLD©GH©OHV©GLVFLSOLQHV©KLVWzULFD©L©DUTXHROzJLFD©eV©D©
dir, una de les innovacions que suposadament va introduir la reforma educativa de
© HO©IHW©GH©WUHEDOODU©GH©PDQHUD©H[SOtFLWD©HOV©FRQWLQJXWV©SURFHGLPHQWDOV©HQ©O´jPbit
HVFRODU ©L©TXH©SRGLD©WHQLU©XQD©IjFLO©WUDQVIHUqQFLD©HQ©O´jPELW©PXVHtVWLF©R©Ep©QR©KD©WLQJXW©
una bona acceptació per part dels museus o bé ha estat difícil incorporar-los en una
dinàmica tradicionalment marcada pel tractament de conceptes i fets. Així doncs,
aquells museus, la pràctica dels quals es fonamentava en el treball dels mètodes

7HPSV©G´(GXFDFLy©©©SS©167-182 © 2008 Universitat de Barcelona

179

Accions didàctiques en el marc dels PXVHXV©8QD©LQYHVWLJDFLy©HQWUH©HO©PXVHX©L©O´HVFROD

Taula 3. Resum dels nivells de complexitat estructural (NCE)
en freqüència i en percentatge
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G´LQYHVWLJDFLy© GH© OD© KLVWzULD© L© GH© O´DUTXHRORJLD© QR© KDQ© WLQJXW© FDS© PHQD© GH© SUREOHPD©
per adaptar-se al nou llenguatge (segurament, les propostes didàctiques ja
V´DGDSWDYHQ©DOV©QRXV©GLVFXUVRV ©PHQWUH©TXH©OD©UHVWD©R©Ep©KD©KDJXW©G´DGDSWDU-se o bé
no ha aconseguit assumir els nous paràmetres amb què es movia la demanda escolar.
'´DOWUD©EDQGD©pV©SRVVLEOH©TXH©O´HVFROD©QR©KDJL©FHUFDW©HQ©HO©PXVHX©DTXHVWD©WLSRORJLD©
G´DFWLYLWDWV GH© PDQHUD© TXH© V´KD© RULHQWDW© SHU© VROñOLFLWDU© PDMRULWjULDPHQW© SURSRVWHV© GH©
FDLUH©PpV©FRQFHSWXDO©DPE©O´REMHFWLX©GH©FRPSOHPHQWDU©R©VXEVWLWXLU©DTXHOOV©FRQWLQJXWV©
TXH©QR©KDQ©HVWDW©WUDFWDWV©DPE©SURX©qPIDVL©D©O´DXOD©R©DTXHOOV©TXH©SHU©D©GLYHUVRV©PRWLXV©
han estat directament oblidats o obviats, tot esperant que la institució museística pogués cobrir-ORV©(Q©DTXHVW©VHQWLW©HO©PXVHX©KD©JHQHUDW©XQ© SURFpV©G´DGDSWDFLy©D©OD©Gemanda del col·lectiu escolar, potser més preocupat per treballar conceptes de difícil
tractament D©O´DXOD©TXH©QR©SDV©SHU©SURSRVDU©DFWLYLWDWV©PpV©SUzSLHV©D©OHV©VHYHV©SDUWLFXOaULWDWV©FRP©D©FHQWUHV©G´LQYHVWLJDFLy
'´DTXHVWD©PDQHUD©pV©HYLGHQW©TXH©QR©SRGHP©DILUPDU©TXH©HOV©FHQWUHV©PXVHtVWLFV©
no hagin assumit la seva particular funció educativa en relació als continguts procedimentals, sinó que han optat per no evidenciar i manifestar tot el seu potencial com
a centres específics per al tractament de la metodologia històrica i arqueològica. En
WRW© FDV© pV© HYLGHQW© TXH© O´RSFLy© GH© GHVHQYROXSDU© XQ© R© DOWUH© WLSXV de continguts té
LPSOLFDFLRQV© VREUH© FRP© V´HQWpQ© OD© KLVWzULD© L©O´DUTXHRORJLD© HQ© HOV© PXVHXV© L© WDPEp© D©
les escoles. De fet, els materials didàctics dels museus, igual que succeeix amb mateULDOV©FRP©HOV©OOLEUHV©GH©WH[W©QR©GHL[HQ©GH©VHU©XQ©UHIOH[©G´DOOz©TXH la societat considera
destacat en cada moment. Per tant, en el cas de la hLVWzULD©L©O´arqueologia, de tots els
possibles continguts a treballar se´Q selecciona només una part, i en aquest cas, la
balança es decanta cap als continguts factuals i conceptuals.
3RGUtHP© DUULEDU© D© SHQVDU© TXH© GHO© FRQMXQW© G´LQWHUHVVRV© FXUULFXODUV© °per dir-ho
G´DOJXQD© PDQHUD° TXH© HVFXOO© XQ© GHWHUPLQDW© VLVWHPD© HGXFDWLX© SHU© WDQW© G´XQD© Geterminada política educativa), és evident que la hLVWzULD©L©O´arqueologia no es troben
ben posicionades. En certa manera, això es reprodueix no només en els materials
FXUULFXODUV© HVFRODUV© VLQy© WDPEp© SHU© H[WHQVLy© HQ© HOV© PDWHULDOV© L© SURSRVWHV© G´DOWUHV©
institucions que directament R© LQGLUHFWDPHQW© SDUWLFLSHQ© HQ© O´HGXFDFLy© LQWHJUDO©
G´LQIDQWV©L©joves.
En aquest sentit, podríem afirmar que els materials didàctics dels museus constitueixen en certa mesura un reflex de la concepció que posseeixen de les seves propostes didàctiques i de la relació que estableixen amb els visitants i el coneixement
ciHQWtILF© D© WUDQVPHWUH© (Q© FHUWD© PDQHUD© pV© SRVVLEOH© TXH© HQV© WUREHP© GDYDQW© G´XQD©
HVSqFLH© GH© PLUDOO© D© WUDYpV© GHO© TXDO© HV© SRGHQ© REVHUYDU© OHV© HQWUDQ\HV© G´DTXHVW© WLSXV©
G´LQVWLWXFLRQV
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Acciones didácticas en el marco de los museos. Una investigación entre
el museo y la escuela
Resumen: Dentro del extenso campo de la didáctica en el ámbito de los museos, la investigación que presentamos centra la mirada en las acciones, medios y recursos que la institución
museística pone al alcance del público escolar para favorecer el aprendizaje de contenidos
relacionados con la historia y la arqueología. Se trata de un estudio realizado entre dos campos
disciplinares: la didáctica y la museología. El artículo pone el énfasis en las características de los
materiales didácticos de los museos de historia y de arqueología y, en concreto, de la función
de los contenidos procedimentales en la definición de estos materiales. Por medio de un análisis del nivel de complejidad estructural de los verbos utilizados en estas definiciones, se concluye que predominan los de nivel más elemental, en detrimento de los procedimientos propios de las disciplinas de referencia.
Palabras clave: didáctica en los museos, contenidos procedimentales, materiales didácticos

Actions didactiques dans le cadre des musées. Une recherche à cheval
HQWUH«OH«PXVpH«HW«O¶pFROH
Résumé : Dans le vaste champ de la didactique dans le domaine des musées, la recherche que
QRXV©SUpVHQWRQV©FHQWUH©OH©UHJDUG©VXU©OHV©DFWLRQV©OHV©PR\HQV©HW©OHV©UHVVRXUFHV©TXH©O´LQVWLWXWLRQ©
muséale met j©OD©SRUWpH©GX©SXEOLF©VFRODLUH©SRXU©IDYRULVHU©O´DSSUHQWLVVDJH©GH©FRQWHQXV©HQ©UDpSRUW© DYHF© O´KLVWRLUH© HW© O´DUFKpRORJLH© ,O© V´DJLW© G´XQH© pWXGH© UpDOLVpH© j© FKHYDO© HQWUH© GHX[© FKDPSV©
disciplinaires ©OD©GLGDFWLTXH©HW©OD©PXVpRORJLH©/´DUWLFOH©PHW©O´DFFHQW©VXU©OHs caractéristiques des
PDWpULHOV© GLGDFWLTXHV© GHV© PXVpHV© G´KLVWRLUH© HW© G´DUFKpRORJLH© HW© SOXV© SDUWLFXOLqUHPHQW© VXU© OD©
fonction des contenus procéduraux dans la définition de ces matériels. Grâce à une analyse du
niveau de complexité structurelle des verbes utilisés dans ces définitions, il conclut que prédominent ceux du niveau le plus élémentaire, au détriment des procédés propres aux disciplines
de référence.
Mots clés : didactique dans les musées, contenus procéduraux, matériels didactiques

Educational Activities in the Museum Context: Comparing Museum and
School
Abstract: Within the wide field of museum education, this research focuses on the activities,
media and resources that the museum provides to the school-aged public to learn content
related to history and archaeology. The study compares two disciplines°education and
museology°putting the emphasis on the characteristics of educational materials in history and
archaeology museums. Specifically, it looks at how procedural content is used in the definition
of the materials. By analysing the structural complexity of the verbs in the definitions, the
study concludes that the most elementary level predominates and does so at the expense of
the procedures of history and archaeology themselves.
Key words: education in museums, procedural content, education materials
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