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1. RESUMEN:  

En el marc d'un projecte d'innovació docent consolidat des de fa 4 anys entre Secundària i 

Universitat, aquest curs hem generat un espai de col·laboració per establir un canal de 

transició més fluit entre les dues etapes formatives. A través de l'activitat "Grans 

programes narratius: 3 obres de les PAU analitzades des d'una nova perspectiva", els 

alumnes d'Institut i d'Universitat treballen conjuntament per tal d'oferir continguts 

novedosos i actualitzats d'aquestes fonamentals obres d'Art. 

 

2. ABSTRACT: 

We will explain the new spaces of collaboration that we have created between High 

School and University to stablish a more fluid channel from one to the other stage. 

Through the activity "Great Narrative Programs: 3 PAU artistic works analyzed from new 

perspecives" students from High School and University have worked together through 

new teaching strategies to offer new and updated information on these works of art. 
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5. DESARROLLO: 

Un dels objectius bàsics de 2n de BAT és superar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), 

proves que tenen com a finalitat valorar la maduresa acadèmica i els coneixements i 

capacitats adquirides al Batxillerat. L’activitat duta a terme per les professores Marta 

Serrano (URV) i Esther Lozano (ENTI-UB/INS Jaume I) està relacionada amb l’alumnat tant 

de Secundària com d'Universitat (alumnes d’Iconografia dels graus d’Història i Història de 

l’Art) i es tracta d'una prova pilot que estem duent a terme, des de fa uns mesos, aquest 

mateix curs 2017-2018.  

L'activitat gira entorn 3 obres incloses dins el temari de les PAU de la matèria "Història de 

l'Art" de l'itinerari Humanístic, obres que han estat seleccionades d'entre les 100 del 

llistat en relació a dos períodes artístics diferents. A través de nous espais d'aprenentatge 

els alumnes han pogut  compartir material, discutir hipòtesi i crear nous continguts, 

alguns dels quals seran penjats dins la plana web d'innovació i millora docent en Història 

de l'Art http://www.arsmemoriae.cat/ca/home/ destinada, des de fa més d'un any, a 

facilitar material (fitxes, fotografies, activitats) tant a professors com a alumnes. 

La idea de col·laboració i treball en paral·lel, poc freqüent entre ambdues etapes 

formatives,  ha estat pensada per connectar i estimular l'assoliment del coneixement més 

enllà de les aules. Els estudiants analitzen, conjuntament, de manera col·laborativa i a 
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través d'espais físics i on-line (per facilitar l'intercanvi d'experiències, coneixements i 

propostes), les creacions artístiques seleccionades des de noves perspectives. Els 

resultats, gràcies a les habilitats i competències existents i potenciades entre els 

membres dels diferents grups, en alguns casos han superat amb escreix les nostres 

expectatives i han generat  nous continguts que sobrepassen el discurs tradicional que 

s’explica a les classes magistrals. Els alumnes han treballat sobre obres  molt potents en 

l'àmbit iconogràfic: el "Tapís de la Creació" de la catedral de Girona, el programa de 

Giotto a la "Capella Scrovegni" de Pàdua i la "Capella Sixtina" de Miquel Àngel al Vaticà. I 

ho han fet d'una manera ben diferent; és a dir, a través d'experiències innovadores dins i 

fora de la Universitat i dels Instituts, i amb una clara vocació per part dels estudiants 

d'Universitat de dur a terme el que consideren una clara transferència de la seva 

coneixença arran de la seva voluntat de compartir el seu aprenentatge i les seves eines i 

recursos d'aprenentatge i d'ensenyament.  No obstant això, el treball compartit a través 

dels nous canals que hem ideat per dur a terme el projecte ha afavorit una formació 

equiparable i equitativa entre els alumnes de les dues etapes formatives: l'assoliment de 

coneixements ha estat recíproc i molt enriquidor, fins i tot per les professores implicades. 

Així, en gran part ajudats pels docents i la seva pròpia creativitat, els membres de cada 

grup han cercat esbossos de cadascuna de les obres, han trobat algunes de les diverses 

versions pensades i no realitzades, han estat capaços d'inserir-les dins d'un correcte i 

potent context polític, social i també artístic (amb curosos timelines), han cercat fonts 

documentals, curiositats i anècdotes envers l’obra, els seus autors o els personatges 

representats, han analitzat quins han estat els seus protagonistes (artistes i promotors), i 

els precedents de la iconografia i els conseqüents fins al món actual. No s'han descuidat 

ni de buscar la mobilitat que aquestes obres han pogut patir, o les seves vicissituds, com 

ara destruccions o restauracions. De la mateixa manera, el camp d'estudi s'ha obert amb 

la capacitat de relacionar la producció artística amb la música, teatre, cinema, literatura, 
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còmic i videojoc. L'objectiu principal d'aquesta tasca d'ampliació de continguts és que 

l'alumnat mostri la capacitat reflexiva i l'actitud crítica a través de l'anàlisi i la comparació. 

En síntesi, amb l'ànim de conciliar o apropar les dues etapes formatives o, millor, de 

facilitar la transició entre el món de Secundària i el d'Universitat, amb aquesta activitat i 

els nous espais d'aprenentatge que hem ideat, els alumnes dels dos nivells es troben 

treballant conjuntament, cercant nous continguts i noves eines que estan afavorint -de 

manera recíproca i molt enriquidora- la consolidació dels coneixements que ja tenien i, al 

temps, facilitant l'adquisició de nous que els estan ajudant a fer una anàlisi coherent i 

complet, exhaustiu i especialitzat d’aquestes obres. 

Els alumnes, de nombre limitat en ser una prova pilot, han treballat per grups als centres 

de Secundària i d'Universitat i via on-line. S'han establert dos dies per exposar oralment 

els resultats (amb presentacions d’uns 15/20 minuts cada grup, obertes a altres 

professors i alumnes d'Instituts de la província). La primera sessió es va realitzar a la URV 

el passat 25 d'abril i els alumnes de l'INS Jaume I de Salou es van desplaçar a les aules del 

"Campus Catalunya" per tal d'escoltar una classe i després treballar en equip amb els 

companys del projecte. La experiència ha estat un èxit ja que els estudiants de Secundària 

han vist "in situ" que la metodologia per impartir una matèria a la Universitat i fins i tot el 

contingut, no és tan diferent al que sovint veuen a 2n de BAT. La segona sessió va tenir 

lloc al INS Jaume I el passat 2 de maig i els alumnes de la URV van recordar com 

funcionen les classes a la etapa post obligatòria i van conèixer un Institut diferent del seu, 

una experiència enriquidora amb la que es troben poques vegades com a estudiants 

d'Universitat. A Salou, després d'escoltar una classe i treballar en equip, es van 

desenvolupar les presentacions de cada obra on cada grup (per parelles) va explicar els 

reptes, dificultats i encerts amb els que es van trobar. L'activitat ha permès als alumnes 

enfrontar l'estudi de tres obres d'art des d'una nova perspectiva i encara que el seu 

aprenentatge ha estat guiat per les professores, ells han mostrat un elevat grau 
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d'autonomia. A més, els estudiants han enriquit el seu coneixement de com funcionen les 

etapes formatives en les quals no es troben. Els estudiants de Secundària han entès millor 

com es treballa a la Universitat i els estudiants universitaris han recordat des de certa 

distància temporal com s'estudia per les PAU.  

Al final, en el marc de la Jornada "Secundària i Universitat IV. Malgrat les dificultats, 

consolidant pontes en la docència d'Història de l'Art" (activitat reconeguda com a 

Formació Permanent del Professorat per part de la Generalitat de Catalunya) que hem 

dut a terme els dies 1 i 2 de juny hem repensat entre tots, de manera crítica, el paper de 

les PAU i el caràcter dels continguts que s'avaluen. Els alumnes universitaris, en aquest 

sentit, han tingut molt a dir, però també els alumnes de Secundària i els professors 

d'ambdues etapes. 

La nostra proposta de projecte d'anàlisi de 3 grans programes narratius de les PAU des 

d'una nova perspectiva tindrà projecció en el temps amb una projecte de connexió amb 

altres alumnes universitaris: els de l'Escola de Noves Tecnologies Interactives de la 

Universitat de Barcelona (ENTI-UB). Els estudiants de la matèria "Història de l'Art" del 

segon curs del "Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats", l'any escolar 

2018-2019, tindran el repte d'animar un d'aquests tres grans programes narratius en la 

línia d'una activitat que ja s'ha experimentat enguany en la mateixa assignatura. Així, el 

treball d'aquest any es veurà incrementat amb el del proper curs, cosa que repercutirà, 

de nou, en els alumnes de Secundària ja que ells seràn els encarregats de donar les 

directrius de la història que s'ha d'animar. 

Amb aquesta activitat en el marc del Grupo de treball "Ars Memoriae" donem visibilitat a 

la nostra disciplina, impliquem als alumnes en la tecnologia i afiancem l'esperit crític, 

autònom i creatiu alhora que estimulem que surtin de la seva "zona de confort" i 

assoleixin nous reptes. 
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5.1.  PRIMERA TROBADA DELS ALUMNES DE L’INSTITUT JAUME I A LA URV 

 

 

5.2. TREBALL EN EQUIP DELS ALUMNES DE LES DUES ETAPES FORMATIVES 
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5.3. IMATGE DEL BLOG EN EL QUAL VAN TREBALLAR ELS ALUMNES D’INSTITUT I 
D’UNIVERSITAT 
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5.5. PRESENTACIÓ DE LA PLANA WEB D’INNOVACIÓ I MILLORA DOCENT EN HISTÒRIA DE 

L’ART ARS MEMORIAE 

 

5.6. CONTINGUTS DOCENTS DISPONIBLES A LA PLANA WEB ARS MEMORIAE 
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