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JORNADA

I JORNADA DE 
PATRIMONI I 
EDUCACIÓ
15  I  16  D’ABRIL DE 2016

La I Jornada de Patrimoni i  Educació, organitzada pel Museu de Lleida, 

el Depar tament de Didàctiques Específiques de la Facultat d’Educació, 

Psicologia i  Treball  Social de la Universitat de Lleida i  el  Centre de Recursos 

Pedagògics del Segrià, pretén consolidar-se com a espai de formació, debat 

i  coneixement d’experiències relacionades amb el patrimoni i  l ’educació. 

L’objectiu de la Jornada és donar a conèixer la vessant transversal i 

interdisciplinària del patrimoni, a més de presentar algunes de les seves 

potencialitats com a eina educativa tant en l’àmbit de l’educació formal 

com la no formal; fer una aproximació als recursos d’educació patrimonial 

de l’entorn de Lleida i  la seva província, així com donar a conèixer les expe-

riències d’èxit relacionades amb aquest àmbit. 

La Jornada s’adreça a professionals del patrimoni i  els museus, als 

estudiants en formació de múltiples àrees de coneixement i  al  personal 

docent de tots els nivells.



MENÚ DE LA NIT 
GASTRONÒMICA

 

“El patrimoni, un recurs educatiu dels 0 als 100 anys”, a càrrec de Nayra Llonch, 

professora de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL

“Una escola que es construeix amb el patrimoni”, a càrrec de Raül Manzano, tècnic del 
Centre de Recursos Pedagògics del Segrià

Pausa

“L’educació ambiental, una eina de conservació del patrimoni natural”, a càrrec d’Esther 
Fanlo, responsable de Medi Ambient i Horta de  l’Ajuntament de Lleida.

“Món rural i patrimoni: eina educativa, desenvolupament local i arrelament”,  a càrrec 
d’Eduard Trepat, tècnic de la Fundació del Món Rural
Taula discussió

Pausa per dinar

“El patrimoni com a recurs educatiu: tres propostes didàctiques dissenyades per 

alumnes de la Universitat de Lleida”

“Nubla: el joc com a laboratori. Una experiència del Museo Thyssen-Bornemisza per a 
PlayStation4”, a càrrec de Rufino Ferreras, responsable de Desarrollo Educativo del 

Museo Thyssen-Bornemisza

Pausa

“Construint relats educatius multidisciplinaris al Museu de Lleida”, a càrrec de  Miquel 
Sabaté, tècnic del Servei Educatiu del Museu de Lleida
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16 d’abril
“Ciutats educadores i patrimoni”, a càrrec de Marina Canals, secretària general de 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores

Pausa

Workshop “Construint relats educatius multidisciplinaris al Museu de Lleida”

Conclusions de la jornada

Clausura. Amb Àngel Ros*, alcalde de Lleida; i Josep Giralt, director del Museu de Lleida

*pendent de confirmació

INSCRIPCIONS 
Universitat de Lleida

Seu electrònica de la UdL
La Universitat de Lleida reconeix l’assistència a la jornada amb 1 crèdit ECTS 

de matèria transversal (estudis de Grau) amb avaluació

Museu de Lleida
973 283075

reserves@museudelleida.cat

LLOC
Museu de Lleida

c/ Sant Crist 1
25002 Lleida

MÉS INFORMACIÓ
www.museudelleida.cat

Aforament limitat

13,30h

Benvinguda i entrega de materials                                                                                                                               

Inauguració. Amb Ramón Farré, delegat del Govern de la Generalitat a Lleida; Carles 

Alsinet, degà de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL; Miquel Àngel 

Cullerés*, director dels ST d’Ensenyament a Lleida; i Josep Borrell, director dels ST de 

Cultura a Lleida
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ORGANITZA

COL·LABORA
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http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=*&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20

