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       221 Ajuntaments 

       463 Accions culturals 

 

 

 

 

 

   2.594.929 assistents 

 

 

 

 

 

   

   52.568 escolars 

   171 centres educatius 
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INTRODUCCIÓ 
 

El Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona està integrat dins l’Àrea de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, i la seva funció és donar 
suport als ajuntaments i a les entitats de les comarques gironines en matèria de cultura 
mitjançant l’aportació de fons econòmics i l’oferta de serveis i programes específics. 

En el marc de les prioritats establertes per la mateixa institució i per la política cultural 
del país, l’any 2017 es va redactar el Pla Estratègic del Servei, que n’estableix els 
objectius estratègics següents per a un període de tres anys:  

1. Fomentar l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i la preservació del 
patrimoni cultural, així com en l’apreciació i la valoració de l’art i la cultura com a 
expressions comunitàries i vetllar perquè tots els ciutadans i ciutadanes de les 
comarques de Girona puguin tenir accés a la formació superior de qualitat al territori, 
entenent que la formació i l’educació són un dret fonamental (art. 21 de l’EAC). 

2. Protegir, conservar i difondre el patrimoni cultural de les comarques de Girona, per 
poder-lo transmetre a les generacions futures en les millors condicions possibles (art. 
22 de l’EAC). 

3. Cooperar amb els principals agents i iniciatives culturals, públiques i privades, del 
territori (DL 2/2003, LMRLC). 

4. Fomentar la creació, l’expressió i la manifestació artística i cultural del territori, 
d’iniciativa pública i privada, tal com preveu l’article 22.1 de l’EAC, especialment en els 
casos que siguin accions que promoguin l’accés i la participació ciutadana en la vida 
cultural de la comunitat (art. 27 de la DUDH). 

 

Aquesta memòria s’estructura detallant les línies de desenvolupament dins cada 
objectiu estratègic, amb una definició breu de cada acció, el pressupost i els indicadors 
del Pla Estratègic. 
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LÍNIES DE DESENVOLUPAMENT I RESULTATS 

 

 

 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. EDUCACIÓ I CULTURA 

 

«L’educació és la clau per donar una vida millor a tots els infants i constitueix el 
fonament de totes les societats sòlides.» 

ANTHONY LAKE, DIRECTOR EXECUTIU DE L’UNICEF 

 

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea general de les Nacions 
Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Aquesta agenda configura un 
full de ruta que insta tots els països a assolir un mateix objectiu: el desenvolupament 
mundial sostenible. 

Entre les fites de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible, destaquem la 4: garantir 
una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al 
llarg de la vida de tothom.  

En aquest context, establir estratègies de col·laboració i interrelació entre educació i 
cultura és essencial per garantir l’interès cultural de les noves generacions. Però més 
enllà de servir com a promoció dels públics culturals futurs, aquesta connexió es 
presenta com una eina poderosa de cohesió social, de sentiment de comunitat, 
vertebradora de diàleg entre diferents classes socials, a la vegada que constitueix un 
instrument per a la pau i per a la convivència social. 

En definitiva, la transversalitat de la cultura connectada amb l’educació permet que les 
noves generacions es desenvolupin com a ciutadans amb plens drets culturals i puguin 
ser els principals defensors de la seva capacitat creativa, d’expressió i d’opinió. 
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Programa «Indika» de patrimoni cultural i educació 

Amb aquest programa es vol materialitzar l’aproximació dels escolars als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni i contribuir a formar-los en l’àmbit 
concret del patrimoni cultural. Les activitats pedagògiques incorporen valors per 
aconseguir la sensibilització i la responsabilitat envers aquest tipus de patrimoni.  

Els beneficiaris del programa són els 
centres escolars i els instituts de les 
comarques de Girona, i les subvencions 
financen fins a un 70 % del cost de 
l’activitat per alumne, amb un topall de 
2,25 euros per alumne en el cas 
d’activitats de mitja jornada, i de 3,15 en 
el cas d’activitats de jornada completa. 

Per al curs escolar 2017-2018, s’han 
ofert activitats pedagògiques de 39 
entitats que gestionen el patrimoni 
cultural i hi han participat 196 centres 
d’ensenyament de les comarques de 
Girona, que han fet 596 activitats.  

En total, s’han subvencionat 26.542 
alumnes. 

 

El programa inclou com a activitat paral·lela el concurs de dibuix «Això pinta bé!», que 
promou la reflexió dels conceptes apresos en les activitats a l’aula i la cooperació i el 
treball en grup.  

 



 

L’any 2018 s’ha tancat l’auditoria del programa «Indika» que ha dut a terme la Càtedra 
UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona. El resultat de 
l’estudi s’adjunta en aquesta memòria. 

Per al curs 2018-2019 s’ha creat un espai d’intranet en el web dels programes 
pedagògics per a les escoles i per a les entitats. L’objectiu d’aquest espai és tenir un 
contacte directe amb les escoles i amb el professorat.  

Esperem que amb el canvi de programa de reserves tinguem dues conseqüències 
directes: més contacte amb els professors i capacitat de poder fer difusió directa de 
projectes que poden ser del seu interès (com per exemple el programa «Argonautes»); 
i desbloquejar el sistema de reserves, fer-lo més flexible i més espaiat en el temps. 

 

Més informació a: www.programespedagogics.cat. 
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PRESSUPOST 2018 

85.970,03 € 

                                    INDICADORS 

 Anualitat Objectius del pla 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 % Fita per al 
2019 

Nombre de 
visites escolars 622 636 596 -4,10 % + 5 % 

Cost del 
programa 63.080,49 € 74.996,21 € 71.282,35 € 13 % +5 % 

Obres 
presentades al 

concurs de 
dibuix 

46 59 36 -- ≤ 40 

 

 

La sardana a l’escola 

La Diputació de Girona treballa conjuntament amb la Generalitat de Catalunya en la 
promoció, el coneixement i la difusió de la sardana com a element patrimonial de 
Catalunya. 

Dins aquest marc, l’acció principal que es porta a terme és el programa «La sardana a 
l’escola», mitjançant el qual es vol apropar la cultura tradicional i popular als centres 
d’ensenyament i fomentar l’estima dels estudiants per la sardana, que es va inscriure en 
el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya l’any 2010. Tot i que la sardana és producte 
de l’evolució d’antigues danses populars, la seva estructura actual es remunta al temps 
de la Renaixença, a mitjan segle XIX. 

La finalitat del programa és donar a conèixer el patrimoni cultural, social i històric propi 
de Catalunya i participar en la conservació i la difusió d’aquest bé comú. 

El programa «La sardana a l’escola» té els objectius següents:  

· Mostrar als alumnes la riquesa cultural de la sardana i promoure’n la curiositat 
per ballar-ne. 

· Facilitar als alumnes els coneixements sobre els aspectes coreogràfics musicals 
de la sardana. 

· Donar a conèixer als estudiants la riquesa de la cultura popular catalana i treballar 
amb els docents la manera d’aplicar-la a les diverses àrees de coneixement. 
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El pla de formació es porta a terme al mateix 
centre escolar, amb 10 sessions d’una hora de 
durada i una ràtio màxima de 30 alumnes per 
educador. 

S’adreça als alumnes de cicle mitjà i superior 
de primària de les escoles de les comarques 
de Girona i s’executa entre els mesos de 
gener i juny de cada curs escolar. 

 

L’any 2017 es va convocar el procés de contractació de l’empresa que gestionaria 
íntegrament el programa en els dos cursos escolars vinents (2017-2018 i 2018-2019). 
L’empresa adjudicatària va ser l’Associació Cultural Galligants, que és la que va 
desenvolupar el programa al llarg del curs 2017-2018 en un total de 80 centres 
d’ensenyament de la demarcació. 

 

PRESSUPOST 2018 

48.400,00 € 

                       INDICADORS 

 
 

Anualitat 
Objectius del 

Pla 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Fita per al 2019 

Nombre d’escolars 5.505 5.277 4.705 ≥ 5.000 
Satisfacció dels 
usuaris (sobre 5) 4,61 4,5 4,5 ≥ 4/5 

Cost del programa 20.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € ≥ 30.000,00 € 
 

 

Projecte «Art a l’aula» 

Aquest projecte pretén apropar l’art a les escoles i es basa a portar la pràctica artística 
a les aules sota el guiatge d’artistes catalans reconeguts, a través de tres aspectes 
fonamentals de tot aprenentatge: observar, aprendre i crear.  

S’adreça a les entitats del territori que desenvolupin projectes d’introducció de l’art a 
l’aula. 

L’any 2018 l’ha desenvolupat íntegrament l’empresa cultural Fons d’Art d’Olot, SL a les 
escoles de la comarca de la Garrotxa. 
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Universitats i estudis superiors 

S’ofereixen línies de suport i de col·laboració per al funcionament de les universitats 
amb implantació al territori i també perquè duguin a terme activitats en l’àmbit de la 
transferència de coneixement i l’extensió educativa superior. 

S’adrecen a universitats i escoles d’estudis superiors amb seu a les comarques de 
Girona i pretenen estimular l’accés al coneixement i a la formació professional superior 
a les comarques gironines. 

 

UNED 

Aportació de 280.000,00 € al Consorci del Centre Associat de la UNED per a despeses 
de funcionament. 

PRESSUPOST 2018 
 

15.000,00 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Escoles que 

participen en el 
projecte 

19 21 35 ≥ 15 

Ampliació del 
projecte 1 comarca 1 comarca 2 comarques > 1 comarca 

Cost del programa 9.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € ≥ 9.000 € 
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Fundació d’Estudis Superiors d’Olot  

Subvenció de 50.000,00 € per al foment dels estudis universitaris i altres formacions 
superiors pròpies. 

S’ha tancat l’any 2018 amb 55 activitats pròpies o amb conveni/col·laboracions, 909 
alumnes i més de 800 hores de formació. Es tracta d’unes xifres similars a les d’anys 
anteriors, tot i que només s’hi compten les activitats directament organitzades per la 
FES. 

A les dades d’activitat directa, cal sumar-hi les col·laboracions i els suports a tercers, els 
serveis de formació que s’ofereixen i els projectes en els quals es participa. Tot aquest 
conjunt de línies d’actuació permet complir les finalitats fundacionals que, genèricament, 
el que busquen és que la ciutadania es formi al llarg de la vida. La FES posa el focus en 
la formació vinculada a la vida laboral, a la formació contínua.  

 

Fundació Universitat i Futur 

Subvenció de 76.000,00 € per al finançament i les activitats de la Fundació. 

Des de fa anys, la Fundació col·labora amb la Universitat en el finançament d’activitats 
de les diferents càtedres constituïdes a la UdG, així com algun observatori i altres 
estructures amb un import fixat al pressupost de la Fundació, que és aprovat pels seus 
patrons. En aquest sentit, la Fundació té signat un conveni de col·laboració a través del 
qual participa econòmicament en les càtedres i altres estructures, com ara l’Observatori 
de Llengües d’Europa. 

Les càtedres són una unitat estructural de la Universitat de Girona. Es creen a partir d’un 
conveni de col·laboració estable amb una institució, associació o empresa. Es focalitzen 
en un àmbit d’estudi concret i en promouen la recerca, la transferència de coneixement 
i la divulgació, i constitueixen un valuós instrument per establir lligams permanents i 
fructífers de la Universitat amb els agents econòmics i socials del territori. 
 
En l’any 2018 el nombre de càtedres a la Universitat de Girona ha arribat fins a 34, el 
nombre més alt mai aconseguit en aquesta. 
 

 Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani 
 Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 
 Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis 
 Càtedra d’Estudis Marítims 
 Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica 
 Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania 
 Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació 
 Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball 
 Càtedra UNESCO «Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, Participació i 

Educació Intercultural» 
 Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent 
 Càtedra d’Esport i Educació Física (CEEF) 
 Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar 
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 Càtedra de Processos Industrials Sostenibles 
 Càtedra de Promoció de la Salut 
 Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural 
 Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis 
 Càtedra de Cultura Jurídica 
 Càtedra Joves Emprenedors 
 Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme 
 Càtedra de Malalties Cardiovasculars 
 Càtedra Girona Smart City 
 Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili 
 Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània 
 Càtedra Manel Xifra Boada en Recerca i Innovació en Tecnologia de la 

Transformació d’Envasos Flexibles 
 Càtedra de Responsabilitat Social Universitària 
 Càtedra d’Aigua, Natura i Benestar 
 Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà 
 Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill 
 Càtedra de Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica 
 Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni  
 Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible 
 Càtedra d’Educació de l’Espectre Autista 
 Càtedra Oceans i Salut Humana 
 Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic 

 
 

Universitat Oberta de Catalunya 

Subvenció de 64.600,00 € per mantenir i desplegar l’activitat a les comarques de 
Girona. 

La UOC té com a missió facilitar la formació de les persones al llarg de la vida fent servir 
les noves tecnologies per superar les barreres del temps i de l’espai. És un objectiu de 
la Universitat fer avançar la creativitat de les persones i contribuir al progrés de la 
societat, impulsant la recerca entorn de la societat del coneixement. Per això la UOC es 
dota d’una xarxa territorial que apropa el fet universitari arreu de les comarques 
gironines. Juntament amb les institucions locals i la Diputació de Girona, la UOC fa 
arribar la seva oferta formativa i difon el coneixement, alhora que proporciona recursos 
complementaris als estudiants. 

La xarxa territorial, per la seva banda, apropa el fet universitari arreu del país. Amb 
l’ajuda de les institucions locals, la UOC fa arribar la seva oferta formativa i difon el 
coneixement que genera, alhora que proporciona recursos complementaris als 
estudiants. 
 
La xarxa territorial s’estructura a partir de dos nivells. Una xarxa nuclear de seus 
territorials, que abracen grans demarcacions o àrees de població (comarques gironines, 
comarques centrals, Vallès, Barcelonès, comarques de Ponent, camp de Tarragona i 
Terres de l’Ebre), i una xarxa capil·lar de punts UOC que arriben a gairebé totes les 
comarques catalanes. 
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La seu territorial, un recurs propi de la Universitat, s’orienta al servei i la dinamització de 
la comunitat universitària i a la difusió i informació de la UOC en l’entorn. La seu ofereix 
el màxim nivell de serveis a tots els estudiants que hi estan vinculats per territori. 
 
Els punts UOC depenen d’una institució pública territorial i es vinculen amb la Universitat 
per un conveni de col·laboració. Tenen com a referent una seu territorial i permeten que 
els estudiants disposin de més recursos en el seu propi territori. 
 
L’any 2018 les comarques gironines han tingut 4.051 estudiants matriculats a la UOC 
 

Patronat de l’Escola Universitària Politècnica 

Subvenció de 28.500 € per al desenvolupament de les activitats. 

Durant l’any 2018, el Patronat ha atorgat ajuts a la promoció universitària i ha treballat 
per al foment de la transferència tecnològica i la innovació empresarial, i el foment del 
talent. També ha donat suport al cicle de conferències de l’EPS, ha organitzat els Premis 
Talent Obra Social “La Caixa” – Patronat Politècnica, els Premis Compromís i 
Participació, així com la convocatòria de les beques Josep M. Ginés i Pous. 

 

Fundació Universitat Catalana d’Estiu 

Subvenció de 6.000 € per a la XL Universitat Catalana d’Estiu. 

L’activitat principal de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu és organitzar l’edició de 
la Universitat Catalana d’Estiu que cada any, d’ençà de 1969, té lloc a la localitat nord‐
catalana de Prada de Conflent. El seu objectiu principal és la difusió i el 
desenvolupament de la cultura catalana arreu del territori català i la seva projecció 
exterior arreu d’Europa. 

La missió de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu és promoure les actuacions fora 
del marc oficial per tal de contribuir a vitalitzar alguns aspectes del pensament català 
sobre els problemes contemporanis, i tot això complementat com a punt d’encontre dels 
intel·lectuals de tots els Països Catalans, que vol sumar el nivell universitari al caràcter 
popular.  
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Universitat de Girona – ASFU  

Subvenció nominativa de 7.500 € per a les activitats de formació.  

L’objectiu de l’ASFU és oferir activitats culturals, essencialment de tipus formatiu, 
adreçades al personal jubilat PDI i PAS, al col·lectiu universitari i a la resta de la societat 
gironina. 

Associació Universitària de Cerdanya 

L’Associació Universitària de Cerdanya organitza activitats destinades a complementar 
la formació dels estudiants universitaris i d’altres persones que vulguin continuar 
completant els seus coneixements. De totes les activitats que organitzen, destaca la 
Universitat d’Estiu, que no només se centra en cursos educatius, sinó que també inclou 
una sèrie d’activitats socials i culturals amb un caràcter molt més lúdic i obertes a tota la 
gent de la comarca. Per dur a terme aquestes activitats, van disposar d’una subvenció 
exclosa de concurrència pública de 6.000 €. 

 

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’UNIVERSITATS PER AL 2018 

518.600,00 €  

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2017 2018 Fita per al 2019 
Nombre d’estudiants 22.790 70.694 2017 ≤ 2019 
Cost del programa 553.600,00 € 518.600,00 € 2017 ≤ 2019 

 

 
Promoció de l’ensenyament de la llengua catalana 

Línia de suport fonamentalment adreçada a les accions de difusió i promoció de la 
llengua catalana del Consorci de Normalització Lingüística als serveis comarcals de 
Girona. 

El CPNL treballa entorn de tres eixos principals: 

- Llengua i igualtat d’oportunitats 

- Llengua i cohesió 

- Foment d’ús 

L’objectiu principal del Consorci és aconseguir que la llengua catalana s’usi amb plena 
normalitat en tots els àmbits de Catalunya, en el marc d’una societat cohesionada, a la 
vegada que es transmet la cultura catalana. 
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PRESSUPOST 2018 

100.000,00 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Nombre 

d’estudiants --- 7.654 8.269  2017 ≤ 2019 

Cost del 
programa --- 120.000,00 € 100.000,00 € 2017 ≤ 2019 

 

L’objectiu estratègic 1, relacionat amb l’educació integral i contínua, ha estat un dels que 
han tingut més pes en les polítiques culturals dels darrers anys. N’ha tingut tant, que des 
del mes d’agost del 2018 el Servei de Cooperació Cultural també inclou competències 
pròpies en educació, i assumeix així aquest vessant integrat a l’Àrea de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar. 

En aquest context i com a mostra del suport de la Diputació a la promoció de la cultura 
i l’educació que es duen a terme des del Servei, durant l’any 2018 també s’han concedit 
subvencions a les entitats següents: 

- Centre de Recursos Pedagògics del Gironès: per a la 5a edició de «Ciència entre 
tots», 2.500,00 € 

- Ajuntament de Puigcerdà: per al Taller de robòtica i tecnologia, 6.500,00 € 
- Associació UAP, Eduquem per la Pau: UAP 18, veritat o mentida, 3.000,00 € 
- Centre de Recursos Pedagògics de la Selva: per a la 5a Mostra de Treballs de 

Recerca, 940,00 € 
- Fundació Privada Els Joncs: per a la Jornada de neurodidàctica aplicada a les 

aules, 800,00 € 
- Fundació FANJAC: per al Taller extracurricular amb nens i joves d’altes 

capacitats, 8.000,00 € 
- Fundació Pau Casals: per a la promoció de les activitats educatives entre els 

escolars de les comarques gironines, 20.000,00 € 
- Escola Sant Jordi: per al Projecte musical en el context d’una escola d’alta 

complexitat, 1.000,00 € 
- Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació: per a la Setmana de la Ciència 

a les comarques gironines, 3.500,00 € 
- Associació Cultural Xarxa de Municipis Indians: pel Fòrum Internacional de 

Municipis Indians, 3.000,00 € 
- Associació Catalana per a la Divulgació Científica, ACDIC: per a la 3a Jornada 

de divulgació científica a Figueres, 2.800,00 € 
- Associació Cultural d’Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura: per a 

l’organització del curs d’arrels medievals d’Olot, 800,00 € 
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Atesa la nova competència en educació del Servei de Cooperació Cultural, a final del 
2018 es van començar a dissenyar unes bases específiques de subvencions per a 
programes i projectes educatius, que es preveu que podran atendre una bona part de 
les accions i activitats educatives del territori. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ DEL 
PATRIMONI CULTURAL  

 

«El món es mou a un ritme tan accelerat que la 
major part de les persones van començar el 
segle XXI oblidant els seus orígens. I hauria de 
ser al contrari. Hauríem de valorar les nostres 
arrels i la nostra cultura, i utilitzar-les com a 
fonament per construir el nostre futur.» 

RECOMANACIONS D’ESTUDIANTS EN EL FÒRUM 

JUVENIL DEL PATRIMONI MUNDIAL DE PEQUÍN 

 

 

 

El patrimoni cultural és un bé comú que s’ha de protegir, conservar i difondre a la 
ciutadania per assegurar-ne la pervivència en les generacions futures. Les comarques 
de Girona disposen d’un patrimoni cultural molt ric i divers, gestionat per diferents agents 
culturals, tant públics com privats. La major part de les accions previstes amb aquest 
objectiu tenen com a rerefons l’ampliació dels públics usuaris del patrimoni cultural, però 
sempre partint de la premissa que la prioritat abans de la difusió és la protecció, la 
conservació i el coneixement dels béns culturals. 
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Cooperació econòmica amb els equipaments museístics 

Subvencions per a equipaments museístics de les comarques de Girona, siguin 
vehiculades a través de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona o 
bé com a subvencions o acords específics.  

Amb aquesta línia es vol donar suport a l’activitat dels museus de les comarques de 
Girona, sempre que estigui relacionada amb accions l’objectiu de les quals sigui arribar 
a públics nous, la difusió i la promoció del patrimoni cultural, etc. 

MUSEU ACCIÓ SUBV. FINAL 

Ecomuseu-Farinera de 
Castelló d’Empúries 

 

Projecte cultural 2018 
24.930,66 € 

Museu Arqueològic de 
Banyoles 

Projecte cultural 2018 22.761,04 € 

Museu Darder Projecte cultural 2018 20.735,87 € 

Museu de la Garrotxa Projecte cultural 2018 25.615,80 € 

Museu de la Mediterrània Projecte cultural 2018 26.529,32 € 

Museu de la Pesca Projecte cultural 2018 26.757,71 € 

Museu de l’Anxova i de la Sal Projecte cultural 2018 20.591,42 € 

Museu de l’Empordà Projecte cultural 2018 26.986,09 € 

Museu del Cinema - Col·lecció 
Tomàs Mallol 

Projecte cultural 2018 23.788,75 € 

Museu del Joguet de 
Catalunya 

Projecte cultural 2018 26.415,13 € 
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Museu del Mar Projecte cultural 2018 25.615,80 € 

Museu del Suro de Palafrugell Projecte cultural 2018 25.844,18 € 

Museu dels Sants Projecte cultural 2018 22.304,28 € 

Museu d’Història de la Ciutat 
de Girona 

Projecte cultural 2018 20.747,50 € 

Museu de Sant Feliu de 
Guíxols 

Projecte cultural 2018 16.502,58 € 

Museu Etnogràfic de Ripoll Projecte cultural 2018 14.828,80 € 

Museu Etnològic del Montseny. 
La Gabella 

Projecte cultural 2018 25.159,04 € 

Museu Municipal de Llívia Projecte cultural 2018 3.421,01 € 

Museu Municipal Josep Aragay Projecte cultural 2018 3.057,17 € 

Patronat El Call Projecte cultural 2018 17.051,52 € 

Terracotta Museu Projecte cultural 2018 19.900,97 € 

Tresor de la Catedral Projecte cultural 2018 1.455,36 € 

Museu Memorial de l’Exili Activitats anuals 20.500,00 € 
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PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’EQUIPAMENTS MUSEÍSTICS 
2018 

290.500,00 € + 171.000,00 € (aportació de la Generalitat) 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
% accions de 

creació de públics --- 90 % 90 % 70-80 % 

Museus que han 
obtingut subvenció 24 23 23 2017 ≤ 2019 

Cost del programa --- 273.000,00 € 290.500,00 € 2017 ≤ 2019 
  

 

Patrimoni arqueològic 

Aportacions per mantenir, conservar i difondre espais arqueològics singulars de les 
comarques de Girona. Concretament, s’han fet a:  

 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Aportació de 2.735,00 € regulada a l’addenda del conveni signat en data 21 de 
novembre de 1991 pels representants de la Conselleria de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Gironès, el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal de la Garrotxa, de traspàs de museus 
i serveis museístics. L’addenda finalitza l’any 2019. 

 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

Subvenció nominativa de 19.000,00 € per al funcionament i les activitats del Parc de les 
Coves Prehistòriques de Serinyà.  

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany té cura del funcionament i les activitats del Parc 
de les Coves de Serinyà, un paper imprescindible per tal de poder assegurar-ne la 
continuïtat i per continuar socialitzant les descobertes arqueològiques que any rere any 
es van fent als diferents jaciments que formen part del Parc. 

 

Consell Comarcal del Gironès 

Aportació de 71.193,00 € regulada per l’addenda del conveni signat en data 21 de 
novembre de 1991 pels representants de la Conselleria de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Gironès, el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consell 
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Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal de la Garrotxa, de traspàs de museus 
i serveis museístics. L’addenda finalitza l’any 2019. 

 

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

92.928,00 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del 
Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Elements 

arqueològics amb 
subvenció 

3 3 3 ≥ 3 

Cost del programa 92.928,00 € 92.928,00 € 92.928,00 € 2017 ≤ 2019 
 

 

Patrimoni artístic 

Accions amb l’objectiu d’augmentar la conscienciació social i pública de la necessitat de 
protegir el patrimoni artístic. 

 

Fundació Fita 

Subvenció nominativa de 70.000,00 € a la Fundació Fita. La Fundació té per objecte la 
promoció, la divulgació i la defensa de les manifestacions de l’esperit humà, de tots els 
temps i països, que tinguin un sentit de progrés i de modernitat, i particularment de l’art 
contemporani d’aquest mateix sentit en les seves diverses formes d’expressió. 

A banda de l’exposició, la catalogació, la preservació i la divulgació de l’obra i del 
pensament de Domènec Fita, la Fundació organitza estudis, cursos, conferències, 
col·loquis, edicions, exposicions i qualsevol altra activitat encaminada a l’educació 
artística. 

 

Vitalici Domènec Fita 

Contracte signat l’any 2000 d’atorgament d’una renda vitalícia al senyor Domènec Fita i 
Molat a canvi de dos immobles, la seu de la Fundació, i d’una part de l’obra de l’artista. 
La transferència de renda del 2018 va ser d’un total de 54.125,16 €. 

 

Fundació Rafael Masó, commemoració de l’Any Puig i Cadafalch 

Subvenció nominativa de 4.000,00 € a la Fundació Rafael Masó per al finançament de 
les activitats de la celebració de l’Any Puig i Cadafalch. 
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L’Any Josep Puig i Cadafalch va commemorar el 150è aniversari del seu naixement i els 
100 anys com a president de la Mancomunitat de Catalunya. Puig i Cadafalch és una de 
les figures destacades de Catalunya: va ser arquitecte, urbanista, restaurador, 
historiador de l’art de projecció internacional i, a més, polític durant el període 1917-
1922, en què fou president de la Mancomunitat.  
 
La proposta, impulsada pel Consell Comarcal del Gironès, la Fundació Rafael Masó, el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona i el Museu d’Art de Girona amb el suport 
del comissariat de l’Any Puig i Cadafalch, va presentar un seguit d’activitats que 
permetien situar la ciutat de Girona en la commemoració de l’Any Puig i Cadafalch. 
Concretament:  
 
- L’exposició «Puig i Cadafalch, Masó i els Banys de Girona» 
 
- La jornada «Els banys àrabs de Girona i l’atracció per l’estil moresc»  
 
- Dues publicacions: un nou títol dels «Quaderns de la Revista de Girona» i l’edició de 
les ponències de la Jornada d’Estudi.  
 
- Visites i activitats de difusió. 

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PATRIMONI ARTÍSTIC 
2018 

128.125,16 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del 
Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Nombre 

d’assistents a les 
exposicions 

--- 5.190 3.750  2017 ≤ 2019 

Cost del programa 113.000,00 € 116.287,43 € 128.125,16 € 2017 ≤ 2019 
 

Patrimoni literari 

Suport a les principals accions de difusió del patrimoni literari que es duen a terme a les 
comarques de Girona: jornades, diades, seminaris de treball, rutes, estudis i 
publicacions que contribueixin a la divulgació del patrimoni literari de les comarques 
gironines.  

 

Festival MOT 

Subvenció nominativa de 30.000,00 € al Festival MOT (15.000 per a l’Ajuntament de 
Girona i 15.000 per a l’Ajuntament d’Olot). 

El MOT és un festival literari organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Girona i 
l’Ajuntament d’Olot que té lloc anualment a la primavera i es caracteritza per la qualitat 
dels actes i dels autors convidats, i per la proximitat que es genera entre els escriptors i 
el públic. 
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Cada any el Festival escull un àmbit temàtic que serveix de fil conductor de l’edició i que 
inclou un programa d’actes literaris amb escriptors i intel·lectuals de referència.  

Paral·lelament a aquesta programació, a més, el Festival suma les complicitats de 
diverses entitats que fan que ambdues ciutats visquin amb intensitat la literatura al carrer 
i des de mirades molt variades. 

 

Càtedra Anglada 

Subvenció nominativa d’11.500,00 € per a les activitats anuals. 

La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la 
Universitat de Girona té com a objectiu perpetuar la memòria i estudiar l’obra d’aquests 
dos escriptors a través de jornades de treball, seminaris, cursos, estudis i publicacions 
per contribuir a la divulgació d’una obra feta a l’ombra dels clàssics. A aquest efecte, 
s’ha consolidat com una institució de referència en la divulgació del patrimoni literari de 
les comarques gironines i de tot el territori català ―especialment a través de la 
preparació de rutes literàries―, així com en l’organització d’activitats d’estudi i valoració 
del patrimoni literari català, entre les quals destaquen les Lliçons de la Càtedra i el Fòrum 
Literari, conferències adreçades a estudiants de secundària, difusió a través de la xarxa 
i organització d’exposicions. 
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Fundació Josep Pla 

Subvenció nominativa de 50.000,00 € per a la promoció de la lectura. 

La Fundació Josep Pla té com a objectius principals promoure, incentivar i facilitar 
l’estudi i la lectura de l’obra literària de l’escriptor; inventariar la dotació o el patrimoni de 
la Fundació; reunir, conservar i custodiar, en un únic centre, la biblioteca de l’escriptor 
―així com d’altres edicions d’interès als fins fundacionals que acordi el Patronat―; 
atorgar beques, subvencions i premis als estudiosos de l’obra de l’escriptor, i organitzar 
conferències, debats, seminaris, etc. 

 

Domini Màgic de Poesia 

Subvenció nominativa de 2.500,00 € a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per 
organitzar el V Festival Domini Màgic de Poesia. 

 

 

 

El Festival proposa als participants la 
trobada amb poetes de llengua 
catalana; l’assistència a recitals de 
poesia, presentacions de llibres i 
espectacles musicals diversos 
relacionats amb la poesia, i la 
participació en itineraris i lectures 
poètiques a l’aire lliure. 

 

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PATRIMONI LITERARI 
2018 

94.000,00 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 

Visualització del 
suport de la 
Diputació 

--- 

 
Sí (díptics, 
programes, 

webs, xarxes 
socials) 

 
Sí (díptics, 
programes, 

webs, xarxes 
socials) 

2017 ≤ 2019 

Cost del 
programa 91.400,00 € 103.900,00 € 94.000,00 € 2017 ≤ 2019 
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Patrimoni immaterial 

L’objectiu d’aquesta línia és donar suport i promoure l’estudi i la protecció del patrimoni 
immaterial, especialment el vinculat a la memòria històrica, així com a les iniciatives de 
protecció i reconeixement del patrimoni immaterial català.  

És important destacar que en les accions relacionades amb el patrimoni immaterial hi 
ha participat un total aproximat de 14.700 persones, gairebé 5.000 persones més que 
l’any passat, una dada molt indicativa que demostra que l’interès pel patrimoni 
immaterial cada vegada atrau a més públic. 

 

Projecte «Càntut» 

Subvenció nominativa de 12.000,00 € a Alter Sinergies, SL. El projecte «Càntut. 
Cançons i músiques dels avis», sorgeix per recollir i difondre la música popular i 
tradicional recordada per la gent més gran de les comarques gironines, i reivindicar així 
unes cançons i uns repertoris musicals lligats a la cultura catalana (www.cantut.cat). 
Però no n’hi ha prou amb això, cal fer reviure aquestes cançons perquè esdevinguin 
realment emotives, pràctiques i comunicatives. D’aquí neix el Festival Càntut, una 
proposta per a tots els públics amb concerts, tallers, xerrades, exposicions, etc., però 
sobretot amb una manera d’entendre la música més propera, de la gent, allunyada de 
grans escenaris i que vol trencar barreres entre artistes i oients.  

 

Festival Transfronterer de la Setmana de la Rumba Catalana, «Rumbesca» 

Subvenció de 5.000,00 € a l’Associació de Música Moderna de Girona per organitzar el 
Festival Transfronterer de la Setmana de la Rumba Catalana. 

 

 

 

L’esdeveniment cultural transfronterer Setmana de la Rumba Catalana, «Rumbesca», 
ha arribat a la dotzena edició l’any 2018 tot mantenint la fórmula de celebrar la meitat de 
les activitats a Perpinyà i l’altra, a Girona. 

Els objectius culturals generals són socioeducatius, artístics i patrimonials, en la línia de 
la declaració de suport del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Girona a la 
candidatura UNESCO que impulsa l’Escola de Música Moderna de Girona. 
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Les activitats formatives de Rumbesca 2018 van tenir una gran acceptació i se’n van 
exhaurir les localitats: taller d’acordió diatònic en la rumba a càrrec de Joan Garriga, 
taller de guitarra de rumba catalana a càrrec de Miguel Serviole, Muchacho, i taller de 
caixó per a infants a càrrec de Dani Ibáñez. Es van dur a terme tots a l’Espai Marfà el 
dissabte 5 de maig. 
 
 
Festival Internacional de Rumba 

Subvenció de 5.000,00 € per al III Festival de Rumba i Música Catalana a Tossa de Mar.  

Es tracta d’un festival organitzat per l’Ajuntament de Tossa de Mar en el qual es 
programen concerts dels millors artistes en l’àmbit de la rumba catalana. 

 

Festival de Rumba de Palamós 

Subvenció de 5.000,00 € a l’Ajuntament de Palamós per organitzar el Rumb(a)Palamós. 

Aquest projecte és el resultat d’una idea per crear un producte cultural que conjugui les 
premisses següents: oferir música en viu, grups de qualitat i de franc en llocs singulars 
de Palamós i a l’aire lliure, per als vilatans i per als visitants d’estiu, i que uneixi totes les 
franges de públic perquè petits i grans puguin divertir-se junts. A part, cal que tingui 
capacitat d’aglutinar la ciutadania en les seves activitats socials, d’oci i culturals. 

 

La Passió de Sant Climent Sescebes 

Subvenció de 500,00 €, exclosa de concurrència competitiva, per poder dur a terme la 
Passió al municipi de Sant Climent Sescebes. 

 

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PATRIMONI IMMATERIAL 
2018 

27.500,00 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Cost del 

programa 15.000,00 € 25.000,00 € 27.500,00 € 2017 ≤ 2019 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. COOPERACIÓ AMB ELS PRINCIPALS AGENTS 
I INICIATIVES CULTURALS DEL TERRITORI  
 

«L’administració local té un paper primordial de 
dinamitzador cultural de proximitat; és la 
responsable directa que la democràcia cultural 
i la democratització de la cultura siguin 
efectives i constitueix el principal garant de la 
qualitat cultural i artística que es realitza en un 
territori.» 

La cultura, eix de les polítiques públiques, 
CONCA, 2017 

 

El desenvolupament de la política cultural del territori requereix la col·laboració de 
l’Administració local per tal de donar joc als diversos agents culturals de les comarques 
de Girona. El territori es presenta com un complex entramat d’agents culturals, de 
vegades amb interessos contraposats i descoordinats.  

La Diputació de Girona té com a objectiu reequilibrar les propostes i donar suport a les 
iniciatives que hi ha a la demarcació. 
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Cooperació amb els ens locals 

Fons de Cooperació Cultural 

L’Administració és el primer agent del procés de la democratització cultural del territori, 
però a la vegada es troba amb veritables problemes de falta de recursos, tant econòmics 
com tècnics. 

És una línia de subvencions del Fons de Cooperació Cultural amb la qual es financen 
despeses en béns corrents i serveis (capítol II del pressupost) efectuades en l’àmbit de 
la cultura, les arts i la música. A títol orientatiu, són subvencionables les despeses 
derivades de programacions d’arts escèniques, dansa i música, arts visuals, 
comunicació cultural, difusió i promoció de la cultura, patrimoni cultural, educació cultural 
i artística, etc. No són subvencionables en aquest àmbit les despeses d’inversió, les de 
manteniment i funcionament de locals, les d’atencions protocol·làries, les de compra 
d’aliments i begudes, les de casals d’estiu i colònies, les de fires i congressos ni altres 
despeses anàlogues o no relacionades directament amb l’àmbit subvencionable.  

La subvenció de despeses culturals correspon al 15 % de la subvenció anual del Fons 
de Cooperació Local i Cultural, i d’aquesta quantitat:  

- un 15 % s’ha de destinar a la contractació d’integrants del Catàleg d’arts en viu 
«Escènics» de la Diputació de Girona, i  

- un 10 % s’ha de destinar a la dinamització i les activitats de les biblioteques i 
sales de lectura municipals, en cas que els municipis disposin d’aquests 
equipaments. El percentatge destinat a les accions de dinamització d’aquests 
equipaments també podrà servir per justificar el 15 % d’«Escènics», si es 
contracten grups del catàleg amb aquesta finalitat. 

Durant l’any 2018 s’ha afegit a aquesta mateixa línia de subvencions els fons en noves 
tecnologies i en camins. En aquest sentit, la Diputació de Girona busca facilitar als 
ajuntaments la disposició d’un fons global, de manera àgil i fàcil, amb el màxim de 
transparència i racionalitat del procediment. Amb una única sol·licitud l’ajuntament 
disposa dels fons en els àmbits de cooperació municipal, cultural, noves tecnologies i 
camins. 

L’import destinat a subvencionar les activitats culturals de l’any 2018 dels municipis de 
les comarques de Girona ha estat de 2.748.000,00 €, dels quals se n’han justificat i 
pagat 2.706.036,76 €. Alguns ajuntaments no compleixen l’obligació de la contractació 
de grups del Catàleg d’arts en viu «Escènics», per la qual cosa, el 15 % que han de 
destinar al catàleg o la part d’aquest percentatge que no hi han destinat, la perden. 

Els municipis gironins han portat a terme 2.531 accions culturals que abracen les 
disciplines de música, arts escèniques, exposicions, cultura popular (contes, havaneres, 
sardanes, cobla...) i cursos, tallers, educació i arts visuals. 

D’aquestes accions, 757, que en representen quasi el 30 %, s’han destinat a la 
dinamització de les biblioteques i sales de lectura. 
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Línia de subvencions de creació de públics. Activitats culturals d’interès públic 
local dels ens locals 

A banda del Fons de Cooperació Cultural, des del Servei de Cooperació Cultural també 
s’han subvencionat activitats concretes de municipis que celebraven alguna efemèride 
o commemoració, o bé produccions culturals, dins de la línia de subvencions de creació 
de públics per a la cultura, que han sumat un total de 18.676,67 € i que concretament 
s’han atorgat a: 
 

28,92%

23,43%

0,32%

28,84%

18,49%

% TOTAL EN ACCIONS CULTURALS
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A. escèniques

Exposicions

Cult. popular (aplecs, festes…)
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- Ajuntament de Castelló d’Empúries: Commemoració Any Fages de Climent 

- Ajuntament de Vidreres: Commemoració 25è aniversari de l’Escola Municipal de 
Música 

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Ruta del romànic català 

- ICCO, Institut de Cultura d’Olot: Commemoració del centenari de la Biblioteca 
Popular 

- Ajuntament de Besalú: Commemoració del 20è aniversari de Besalú Medieval 

- Mancomunitat de la Vall de Camprodon: 100 anys de la inauguració de l’edifici 
modernista de l’escola de Vilallonga de Ter 

- ADET, Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic: creació audiovisual La Festa 
de la Sal (patrimoni immaterial de la UNESCO) 

- Ajuntament de Setcases: audiovisual per a la descoberta del patrimoni arquitectònic 

 

Oficines joves de les comarques de Girona 

Línia de subvencions de 50.000,00 € destinada a les activitats i als projectes culturals 
de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les 
comarques gironines. 

L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi La 

participació cultural de la joventut catalana 2001-2015. Aquest estudi investiga 
l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant 
els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues grans 
transformacions històriques que, en alguns aspectes, poden considerar-se 
convergents i que tenen un impacte fonamental entre les generacions joves: la 
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització (en tant 
que permeten noves formes de coordinació i interacció social) i la gran recessió, que 
es va iniciar com una crisi financera a Amèrica del Nord, però que entre nosaltres ha 
tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a l’ocupació juvenil i les 
condicions de transició i emancipació a la vida adulta.  

El mateix estudi posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora cultural, 
però que té veritables problemes a l’hora d’accedir als productes desenvolupats des de 
polítiques públiques estrictament culturals. La solució proposada per poder arribar a 
aquest col·lectiu de la societat i consolidar programes culturals efectius és el treball en 
col·laboració entre les administracions competents de cultura i de joventut. Amb aquest 
treball coordinat, es poden establir polítiques culturals per garantir l’accés a la cultura, 
crear hàbits de consum cultural, i a la vegada oferir un espai de desenvolupament de 
la creativitat cultural de l’individu jove.  
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PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE COOPERACIÓ AMB ENS LOCALS 

 
 

2.816.676,67 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 % Fita per al 
2019 

Satisfacció del 
catàleg 

«Escènics» 
(% de 

valoracions 
altes entre 8 i 

10) 

98 % 95 % 98 %  70-80 % 

% d’accions 
culturals per 
municipi del 

Fons 

-- 11,11 % 
(mitjana)* 

11,90 % 
(mitjana)*  2017 ≤ 2019 

Cost del 
programa 

1.952.997,88 € 
(només es 

disposa de les 
dades del 

Fons) 
 

2.222.887,12 €  
2.816.676,67 € 

 2017 ≤ 2019 

 

*Cal tenir en compte que aquest valor percentual és la mitjana del conjunt d’accions culturals que es duen a terme als 
221 municipis de les comarques gironines. Sembla un percentatge petit, però s’ha de tenir present que el 71,95 % de 
municipis de Girona no tenen més de 2.000 habitants i tenen poc pressupost, i això fa baixar la mitjana dels grans 
municipis amb una gran activitat cultural. Tot i això, si s’observen els gràfics anteriors queda clar que hi ha un moviment 
cultural molt considerable a totes les comarques. 

 

Aquest 2018 s’ha fet una aposta clara de l’àrea per millorar el web de Catàleg d’arts en 
viu «Escènics» (http://www.ddgi.cat/catalegescenics/). És la principal eina de difusió i 
consulta de les arts en viu del territori gironí. No només per als ajuntaments, que hi 
poden trobar els grups que han de contractar pel Fons en les seves programacions 
culturals, sinó també per a entitats diverses. En aquest sentit, s’ha creat un web àgil, 
transparent i clar, amb cerques més dinàmiques i amb la possibilitat de valorar tots els 
espectacles d’una manera molt visual, seguint els paràmetres dels webs més 
actualitzats. Aquesta millora, no només ha estat substancial per a l’ús que es faci del 
web, sinó també en el procés d’inscripció dels grups i intèrprets al catàleg. 
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Cooperació amb entitats i empreses culturals 

L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a entitats i associacions i empreses culturals 
que desenvolupen activitats culturals a les comarques de Girona o que plantegen 
iniciatives culturals estratègiques per al territori. Dins la línia de subvencions de creació 
de públics per a la cultura s’han subvencionat 65 accions d’activitats d’interès públic 
local i produccions culturals, amb un import total de 161.785,34 €. 

També s’han fet accions directes en entitats estratègiques que treballen al territori o per 
al territori com el GEiEG, la Fundació Lluís Coromina, la Fundació Catalunya Cultura i 
la productora Flamingo Auditorium, SL, entre d’altres, amb un import total de 69.800,00 
€. 

En aquesta línia, també és important destacar que un total aproximat de 336.171 
persones han assistit a aquestes accions, una dada molt indicativa de la bona resposta 
de la societat a participar en aquestes iniciatives culturals. 
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PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE COOPERACIÓ AMB ENTITATS I 
EMPRESES CULTURALS 

237.785,34 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
% del cost total de 
la línia destinat a 
ONL del territori 

-- 80,49 % 
 

80,44 % 60-70 % 

% d’empreses 
culturals amb 

activitat directa a 
les comarques de 

Girona 

-- 75 % 

 
 

83,33 % 80 % 

Cost del programa -- 195.797,74 € 237.785,34 € 2017 ≤ 2019 
 

 

Equipaments culturals propis o de participació directa de la Diputació de 
Girona 

Aportacions als equipaments culturals de la demarcació de Girona en els quals la 
Diputació de Girona té una participació directa o dels quals és el titular principal, 
concretament: 

- Fundació Casa de la Cultura  

- Conservatori de Música Isaac Albéniz 

- Casa de Cultura del Gironès Les Bernardes de Salt 

- Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona. 

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’EQUIPAMENTS CULTURALS PROPIS 

3.221.010,25 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del 
Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Cost del 

programa 3.039.779,99 € 3.039.779,99 
€ 3.221.010,25 € 2017 ≤ 2019 
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Equipaments culturals estratègics 

L’objectiu d’aquesta línia és donar suport als principals equipaments culturals 
estratègics per garantir el manteniment de l’oferta cultural. L’any 2018 s’han 
subvencionat: 

- Ajuntament de Banyoles: Factoria d’Arts Escèniques 

- Ajuntament de Celrà: Escola Municipal de Dansa 

- Ajuntament de Puigcerdà: Conservatori de Música dels Pirineus 

- Associació Música Moderna de Girona 

- Auditori-Palau de Congressos de Girona 

- Fundació Casa de la Música de Girona 

- L’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals del Baix Empordà 

- Mithistòrima Produccions, sala La Planeta. 

En el marc dels equipaments estratègics de la Diputació de Girona, l’any 2018 s’ha dut 
a terme el Pati Cultural 2018. En l’edició d’enguany, s’ha fet un petit canvi en la ideologia 
del Pati per tal de convertir-lo en l’espai de mostra de les propostes d’arts escèniques a 
les quals la Diputació de Girona dona suport al llarg de l’any. En altres paraules, volem 
que el Pati Cultural sigui l’aparador de tot allò que representa el territori i la política 
cultural de la corporació. 

En la programació del Pati Cultural 2018 van participar la Fundació Pau Casals, el 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, l’Associació Gironina de Teatre – El Galliner, la 
Giorquestra, les cases de la Música, el projecte Càntut, l’Escola de Música Moderna de 
Girona, l’Escola Municipal de Dansa de Celrà i la Factoria d’Arts Escèniques de 
Banyoles. 

S’hi van comptar uns 1.280 assistents. 

Per acompanyar el canvi, es va crear un nou web (paticultural.ddgi.cat), amb la voluntat 
de comunicar de forma més directa les novetats de cada edició, així com que esdevingui 
un recull gràfic i documental de les edicions passades. 
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Com a millora per a l’edició del 2019 es proposa fer algun tipus de recollida de l’opinió 
dels assistents a l’espectacle. 
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PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’EQUIPAMENTS CULTURALS 
ESTRATÈGICS 

270.000,00 € 

 INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 % Fita per al 
2019 

Nombre d’usuaris -- 111.530 99.592  2017 ≤ 
2019 

Equipaments amb 
patrocinadors i/o 

mecenes 
-- 37,5 % 25 %  50 % 

Cost del programa -- 245.500,00 € 270.000,00 €  
2017 ≤ 
2019 

 

 

Programa.cat 

L’any 2017 es va iniciar la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per ampliar el 
Programa.cat a les comarques de Girona amb una subvenció de 80.000,00 €. Els 
equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i musicals (E1) 
reben suport econòmic per part del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Programa.cat. Es tracta d’un ajut en espècie als ajuntaments i 
destinat a la contractació d’espectacles. 

Actualment el Departament de Cultura impulsa la unificació i la coordinació d’esforços 
de les diputacions de Catalunya amb les del mateix Departament per crear una 
mancomunitat cultural, amb la finalitat d’unificar i coordinar criteris i polítiques d’actuació, 
coordinar-se quant a temes tècnics i sumar els diferents recursos econòmics de les 
administracions per ser més eficaços i aconseguir més bons resultats en l’àmbit cultural. 

La Diputació de Girona es va unir a aquesta iniciativa per tal de: 

- Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en criteris de qualitat. 

- Optimitzar l’ús d’equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
- Facilitar una circulació més gran de les produccions artístiques en millors 

condicions pels municipis. 

L’any 2018 l’aportació de la Diputació de Girona al Programa.cat s’ha incrementat a 
90.000 € per poder augmentar els % de suport a les arts escèniques i musicals  (teatre, 
dansa, circ i música) i arribar a més municipis de les nostres comarques perquè puguin 
oferir una programació estable professional i de qualitat. Els municipis han valorat molt 
positivament la sinergia entre les administracions en el suport a les arts escèniques. 



Cooperació Cultural 2018 

 

38 
 

 

 

 
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA PROGRAMA.CAT 

90.000,00 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2017 2018 Fita per al 2019 
Nombre de municipis 
que contracten amb el 

Programa.cat 
36 58 2017 ≤ 2019 

Nombre de companyies 
dins del programa 115* 169* 2017 ≤ 2019 

% contractació de 
companyies gironines 
als municipis gironins 

15,65 % 18,34 % + 3 % 

Cost unitari del 
programa 80.000,00 € 90.000,00 € 2017 ≤ 2019 

 

*S’han dut a terme un total de 294 actuacions a municipis de les comarques gironines, de 169 companyies 
diferents del Programa.cat. D’aquestes 169 companyies, n’hi ha 31 de la demarcació de Girona. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. FOMENTAR LA CREACIÓ, L’EXPRESSIÓ I LA 
MANIFESTACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL DEL TERRITORI 

 

«Només es pot protegir i promoure la diversitat 
cultural si es garanteixen les llibertats 
fonamentals, com són la llibertat d’expressió, 
informació i comunicació, i la possibilitat que 
les persones triïn les seves expressions 
culturals.»  

CONVENCIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ I LA PROMOCIÓ 

DE LA DIVERSITAT DE LES EXPRESSIONS 

CULTURALS, UNESCO, 2005. 

 

Tant la Declaració Universal dels Drets Humans com l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
posen un èmfasi especial en la necessitat de fomentar la creació, l’expressió i la 
manifestació artística al territori. Els ciutadans i ciutadanes s’han de poder desenvolupar 
íntegrament i això comporta, també, que es desenvolupin en la seva capacitat d’accedir 
a la cultura i de formar-ne part activa. 

Una de les prioritats de la Diputació de Girona, més enllà d’ampliar els públics per a la 
cultura en general, és fer-la extensible als col·lectius en risc d’exclusió cultural. L’any 
2017 es van iniciar estratègies de foment de l’accessibilitat a la cultura, per tal de 
fomentar que els projectes del territori tinguin en compte aquests col·lectius i hi treballin. 

En definitiva, cal prioritzar la cultura com a element de consum social, però sempre des 
de la llibertat de creació, experimentació i expressió. 
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Arts escèniques  

L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a les diverses tipologies d’arts escèniques del 
territori: circ i màgia, música, cinema i arts audiovisuals, dansa, teatre, arts plàstiques, 
etc., siguin d’iniciativa pública o privada. 

 

Bona part de les actuacions en arts 
escèniques s’han atès des de la línia de 
subvencions per a la creació de públics 
per a la cultura, específicament des de 
la línia de festivals. Concretament, 
50.187,18 € per a 16 festivals d’iniciativa 
pública i 71.574,87 € per a 22 festivals 
d’iniciativa privada, siguin promoguts 
per entitats o per indústries culturals, 
que sumen un total de 121.762,05 €, 
dins la línia de concurrència competitiva.  
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La resta s’han atès com a subvencions nominatives del pressupost de la corporació, i 
sumen 1.361.500,00 €  que es classifiquen de la manera següent: 

Circ i màgia  

500 3340 46204 Aj. de la Bisbal: Fira del Circ al Carrer 25.000,00 €  

500 3340 48018 Fundació Circus Arts Foundation: Festival Internacional de Circ 30.000,00 €  

500 3340 46212 Aj. de Torroella de Montgrí: FIMAG 12.000,00 €  

         

Festivals de música 

500 3340 47922 Alter Sinergies: Festival Aphònica 25.000,00 €  

500 3340 47908 The Project Music Company: Festival Porta Ferrada 38.000,00 € 

500 3340 47926 Pascual Arts Music: Acústica  50.000,00 €  

500 3340 46213 Aj. de Vidreres: Festival de Jazz 3.000,00 €  

500 3340 46703 Consorci Transfronterer Puigcerdà – Bourg-Madame: Festival Transfronterer 25.000,00 €  

500 3340 47900 Multi-Art Produccions – Sala La Mirona de Salt 38.000,00 €  

500 3340 46231 Ajuntament de Puigcerdà: Festival Música Cerdanya 20.000,00 € 

500 3340 46232 Ajuntament de Llívia: Festival Música Cerdanya 20.000,00 € 

500 3340 47903 RGB Music, SL: Festival de Música de Cadaqués 22.000,00 €  

500 3340 47905 Pascual Arts Music: Festival Strenes 40.000,00 €  

500 3340 47906 DDM Visual, SL: Festival A Capella 17.000,00 €  

500 3340 47907 Pistatxo Produccions, SL: Festivalot 14.000,00 €  

500 3340 48013 Associació Franz Schubert: Schubertíada de Vilabertran 22.000,00 €  

500 3340 48019 Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus 24.000,00 €  

500 3340 48021 Assoc. Cultural Cinètica: Festival Tempo [sota les estrelles] 12.000,00 €  

500 3340 48028 Assoc. Castell de Peralada: Festival de Peralada 28.500,00 €  

500 3340 46216 Aj. de Campllong: Musicant 6.000,00 €  

500 3340 47909 Pascual Arts Music, SL: Festival Sons del Món 10.000,00 €  

500 3340 46219 ADET Escala: Festival Portalblau 12.000,00 €  

500 3340 47916 RGB: Festival de Música de Begur 3.500,00 €  

500 3340 48026 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí: Festival Torroella i Jazz Estartit 65.000,00 €  

 500 3340 46224 Aj. de Palafrugell: Festival de Jazz de la Costa Brava 10.000,00 €  

500 3340 48044 Fundació Promediterrània de Palamós: Festival Terra de Mar 15.000,00 € 

500 3340 48051 Federació de Joventuts Musicals de Catalunya: Festival Ethno Catalonia 10.000,00 € 

500 3340 48049 Associació Windy Hoppers - Festival Internacional Swim Out Costa Brava 2.500,00 € 

500 3340 46234 Aj. d’Amer: Festival Sona Amer 4.000,00 € 

500 3340 45390 Dept. de Cultura de la Generalitat: Smithsonian Festival 2018 100.000,00 € 

500 3340 47932 La Tornada SC: Festival Espurnes 5.000,00 € 

500 3340 48055 Associació Puigcerdà Music: Puigcerdà Music Festival 9.000,00 € 

          

Cinema i arts audiovisuals  

500 3340 48011 Associació Festival de Cinema de Girona: Festival de Cinema de Girona 10.000,00 €  

500 3340 48015 Grup de Recerca de la Cerdanya: Festival Internacional de Cinema 10.000,00 €  
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500 3340 48048 Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques: Cicle Gaudí 18.000,00 € 

          

Promoció de la dansa 

500 3340 46207 Aj. d’Olot: Sismògraf 30.000,00 €  

500 3340 48031 Assoc. Cultural Lantana-Sifasol: Dansa Banyoles 3.500,00 €  

 500 3340   46227 Aj. de Ripoll: Festival Ripollesdansa 2.500,00 €  

          

Promoció del teatre 

500 3340 48005 Associació Gironina de Teatre El Galliner 55.000,00 €  

500 3340 47923 Bitò Produccions: Temporada Alta 2018 250.000,00 €  

500 3340 46503 C. C. Gironès: Festival Escenaris 25.000,00 €  

500 3340 48042 Assoc. Festival del Còmic: Festival del Còmic de Figueres 7.500,00 €  

500 3340 47933 Somfònics SL: producció de Troia, una veritable odissea 20.000,00 € 

200 3340 48056 Fundació Xarxa Espect. Inf. i Juv.: Projecte Xarxa 2018 5.000,00 € 

          

Promoció de la música 

500 3340 48023 Agrupació Coral de les Comarques Gironines 40.000,00 €  

500 3340 47924 Gio Productions: Concerts Giorquestra 35.000,00 €  

500 3340 48016 Orquestra de Girona: activitats i funcionament 40.000,00 €  

 500  3340  49720 Orquestra Simfònica del Vallès  35.000,00 €  

 500  3340  48035 Federació Catalana d’Entitats Corals 3.000,00 €  

 500  3340  47921 Orquestra de Cadaqués: Jove Orquestra  10.000,00 €  

500 3340 48150 Jove Orquestra de Figueres – Activitats i funcionament 3.000,00 € 

500 3340 47931 Ibercàmera Girona – Cicle a l’auditori 9.000,00 € 

     
 
Arts plàstiques 

 500 3340 48037 Associació Inund’Art: Festival Inund’Art 7.000,00 €  

500 3340 48052 Associació Cultural Lluèrnia: Festival Lluèrnia 5.000,00 € 

500 3340 47904 UBUD Produccions: Festival Milestone 8.500,00 €  
 
 
 

PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA D’ARTS ESCÈNIQUES 

1.483.262,05 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Nombre 

d’assistents --- 546.472 1.849.887 2017 ≤ 2019 

% 
d’iniciatives 
municipals 

--- 47,62 % 
 

28,57 % 70 % 

Cost unitari 
del programa --- 1.374.430 €*  1.483.262,05 € ** 2017 ≤ 2019 
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*Aquesta quantitat preveu el pagament del festival Temporada Alta de l’any 2016, d’un import de 
250.000,00 €. 

** Aquesta quantitat preveu el pagament del festival Temporada Alta de l’any 2015, d’un import de 
100.000,00 € 

 
Cultura popular i tradicional  

L’objectiu principal d’aquesta línia és promocionar i protegir les principals manifestacions 
de la cultura popular i tradicional catalana.  

Accions de foment i difusió de la cobla i de la sardana, així com dels aplecs, les festes 
de les comarques de Girona declarades Patrimoni Festiu de Catalunya, etc. 

 
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE CULTURA POPULAR 

165.250,00 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del 
Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
% de festes i 

elements festius 
inscrits al Catàleg 

del patrimoni 
festiu de 

Catalunya 

--- 87,50 % 82,61 % ≥ 40 % 

Cost unitari del 
programa --- 154.750,00 € 165.250,00 € 2017 ≤ 2019 

 
 

Premis i beques culturals 

Línia de subvencions destinada a premis i beques culturals que tenen com a objecte el 
foment de l’estudi de la història de les comarques de Girona, la difusió de la memòria 
històrica i la promoció de la creació artística i literària. 

 
PRESSUPOST GLOBAL DE LA LÍNIA DE PREMIS CULTURALS 

49.500,00 € 

 INDICADORS 

 Anualitat Objectius del 
Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Cost unitari del 

programa --- 52.400,00 € 49.500,00 € 2017 ≤ 2019 
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RESUM PER INDICADORS 
 

 
 PROGRAMA INDIKA  

 
 

85.970,03 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 % Fita per al 2019 

Nombre de visites 
escolars 622 636 596 -4,10 % + 5 % 

Cost del programa 63.080,49 € 74.996,21 € 71.282,35 € 13 % +5 % 
Obres presentades al 

concurs de dibuix 46 59 36 -- ≤ 40 

 
LA SARDANA A L’ESCOLA 

 
 

48.400,00 € 

 
INDICADORS 

 

 
 

Anualitat Objectius del Pla 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Fita per al 2019 
Nombre d’escolars 5.505 5.277 4.705 ≥ 5.000 

Satisfacció dels usuaris 
(sobre 5) 4,61 4,5 4,5 ≥ 4/5 

Cost del programa 
 

20.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € ≥ 30.000,00 € 

 
PROJECTE ART A L’AULA 

 
 

15.000,00 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Escoles que participen en el 

projecte 
 

19 
 

21 
 

35 
≥ 15 

Ampliació del projecte 1 comarca 1 comarca 
 

2 comarques 
> 1 comarca 

Cost del programa 9.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € ≥ 9.000 
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UNIVERSITATS I ESTUDIS SUPERIORS  

 

518.600,00 €  

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2017 2018 Fita per al 2019 
Nombre d’estudiants 22.790 70.694 2017 ≤ 2019 
Cost del programa 553.600,00 € 518.600,00 2017 ≤ 2019 

 
PROMOCIÓ I ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

 

100.000,00 € 

INDICADORS 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 
 

2017 
 

2018 Fita per al 2019 

Nombre d’estudiants --- 7.654 8.269  2017 ≤ 2019 
Cost del programa --- 120.000,00 € 100.000,00 € 2017 ≤ 2019 

 
EQUIPAMENTS MUSEÍSTICS 

 

290.500,00 € + 171.000,00 € (aportació de la Generalitat) 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
% accions de creació de públics --- 90% 90 % 70-80 % 

Museus que han obtingut 
subvenció 24 23 23 2017 ≤ 2019 

Cost del programa --- 273.000,00 € 290.500,00 € 2017 ≤ 2019 
 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 
 

92.928,00 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Elements arqueològics amb 

subvenció 3 3 3 ≥ 3 

Cost del programa 92.928,00 € 92.928,00 € 92.928,00 € 2017 ≤ 2019 
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PATRIMONI ARTÍSTIC 

 

128.125,16 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Nombre d’assistents a les 

exposicions --- 5.190 3.750  2017 ≤ 2019 

Cost del programa 113.000,00 € 116.287,43 € 128.125,16 € 2017 ≤ 2019 
 

PATRIMONI LITERARI 
 

94.000,00 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 

Visualització del suport de la 
Diputació --- 

 
Sí (díptics, 

programes, webs, 
xarxes socials) 

 
Sí (díptics, 

programes, webs, 
xarxes socials) 

2017 ≤ 2019 

Cost del programa 91.400,00 € 103.900,00 € 94.000,00 € 2017 ≤ 2019 
 

PATRIMONI IMMATERIAL 
 

27.500,00 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 

Cost del programa 15.000,00 € 25.000,00 € 27.500,00 € 2017 ≤ 2019 

 
COOPERACIÓ AMB ENS LOCALS 

 
 

2.816.676,67  € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 % Fita per al 2019 
Satisfacció del catàleg 

«Escènics» (% de 
valoracions altes entre 8 i 10) 

98 % 95 % 98 %  70-80 % 

% d’accions culturals per 
municipi del Fons -- 11,11 % (mitjana)* 11,90% (mitjana)*  2017 ≤ 2019 

Cost del programa 

1.952.997,88 € 
(només es disposa 
de les dades del 

Fons) 
 

2.222.887,12 €  
2.816.676,67 €  2017 ≤ 2019 
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COOPERACIÓ AMB ENTITATS I EMPRESES CULTURALS 

 
 

237.785,34 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
% del cost total de la línia destinat 

a ONL del territori -- 80,49 % 
 

80,44 % 
60-70 % 

% d’empreses culturals amb 
activitat directa a les comarques 

de Girona 
-- 75 % 

 
 

83,33 % 
80 % 

Cost del programa -- 195.797,74 € 237.785,34 € 2017 ≤ 2019 
 

EQUIPAMENTS CULTURALS PROPIS 
 
 

3.221.010,25 €  

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Cost del programa 3.039.779,99 € 3.039.779,99 € 3.221.010,25 € 2017 ≤ 2019 

 
EQUIPAMENTS CULTURALS ESTRATÈGICS 

 

270.000,00 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 % Fita per al 2019 
Nombre d’usuaris -- 111.530 99.592  2017 ≤ 2019 

Equipaments amb patrocinadors 
i/o mecenes -- 37,5 % 25 %  50 % 

Cost del programa -- 245.500,00 € 270.000,00 €  2017 ≤ 2019 
 

PROGRAMA.CAT 
 

90.000,00 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2017 2018 Fita per al 2019 
Nombre de municipis que contracten 

amb el Programa.cat 36 58 2017 ≤ 2019 

Nombre de companyies dins del 
programa 115* 169* 2017 ≤ 2019 

% contractació de companyies gironines 
als municipis gironins 15,65 % 18,34 % + 3 % 

Cost unitari del programa 80.000,00 € 90.000,00 € 2017 ≤ 2019 
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ARTS ESCÈNIQUES 

 

1.483.262,05 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Nombre d’assistents --- 546.472 1.849.887 2017 ≤ 2019 

% d’iniciatives municipals --- 47,62 % 
 

28,57 % 
70 % 

Cost unitari del programa --- 1.374.430 €* 1.483.262,05 €  2017 ≤ 2019 
 

CULTURA POPULAR 
 
 

165.250,00 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
% de festes i elements festius 

inscrits al Catàleg del patrimoni 
festiu de Catalunya 

--- 87,50 % 82,61 % ≥ 40 % 

Cost unitari del programa --- 154.750,00 € 165.250,00 € 2017 ≤ 2019 
 

PREMIS CULTURALS 
 
 

49.500,00 € 

 
INDICADORS 

 

 Anualitat Objectius del Pla 

 2016 2017 2018 Fita per al 2019 
Cost unitari del programa --- 52.400,00 € 49.500,00 € 2017 ≤ 2019 

 
 

 

 
 

 



Cooperació Cultural 2018 

 

49 
 

RECURSOS DEL SERVEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els recursos econòmics per dur a terme les accions descrites anteriorment han estat, 
inicialment, de 23.655.543,49 euros, amb dues modificacions posteriors de suplement 
d’algunes aplicacions i de crèdit extraordinari per crear-ne de noves. D’aquesta manera, 
el pressupost final del 2018 ha estat de: 24.200.313,05 €. 

- S’ha de tenir present que 13.107.416,00 € es destinen al DIPSALUT. 

- Per tant, el pressupost total del Servei de Cooperació Cultural per a l’any 2018 ha estat 
de 11.092.897,05 €.  

Amb aquests recursos s’han gestionat prop de 600 expedients administratius, dels 
quals:  

 

32%

34%

33%

1%

Distribució del pressupost 2018

Aportacions Concurrència Nominatives Excloses de concurrència
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L’any 2018 el Servei de Cooperació Cultural ha disposat dels recursos humans 
següents: 

1 cap de servei en funcions 

1 tècnica de gestió 

1 cap de negociat 

3 administratives 

1 becària  

 

 

El Servei de Cooperació Cultural forma part activa de diverses comissions 
tècniques de treball relacionades amb la cultura i la demarcació de Girona; 
concretament, les següents: 

- Comissió de la Xarxa Territorial dels Museus de les Comarques de Girona 

- Comissió de Subvencions de la Diputació de Girona 

- Comissió del Pla d’Ordenació Museística de la Ciutat de Girona 

- Comissió del Sistema d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DEL PROGRAMA «INDIKA», 2016-2018 
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1.- L’encàrrec de la Diputació de Girona 

El programa de subvencions per a recursos educatius als centres de conservació, difusió 

i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica de la Diputació de Girona, 

Indika, és impulsat des de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 

Benestar, en el marc dels Programes Pedagògics de la pròpia Diputació. Amb una llarga 

trajectòria, el programa facilita l’accés al patrimoni cultural de milers d’estudiants cada 
any, a través de la subvenció per a les activitats a la qual es poden acollir els centres 

educatius de les comarques gironines. 

Aquesta llarga trajectòria fa necessària una avaluació del funcionament de la subvenció, 

per tal de poder establir propostes de millora sostinguda de la inversió que efectua 

anualment la Diputació en aquest àmbit. Així doncs, la Càtedra UNESCO de Polítiques 

Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona ha estat l’ens responsable d’aquesta 
avaluació. L’estudi resultant pretén conèixer l’evolució del programa, d’una banda, i 
l’impacte de l’oferta educativa dels centres patrimonials que hi participen, de l’altra. 

 

1.1.- La Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG 

La Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació neix l’any 2000, fruit de l’acord 
signat entre la UNESCO i la Universitat de Girona, amb l’objectiu d’impulsar una iniciativa 
internacional generadora de relacions de complementarietat amb altres accions 

culturals, educatives i de cooperació de la UdG. La Càtedra té una àmplia trajectòria en 

l’elaboració de recursos educatius, guies i aplicacions informàtiques per al reforç de les 
capacitats i la sensibilització, així com en l’estudi i l’avaluació de projectes culturals i 
educatius per a un impacte més beneficiós per a la societat. 

Alguns dels recursos i projectes elaborats per la Càtedra en matèria d’educació i cultura 

són: 

 Produccions audiovisuals d’animació i recursos educatius en l’àmbit de la 
cooperació, la solidaritat i la creativitat per a nens i nenes de primària. 

 Avaluació del projecte educatiu Benjamin de Sefarad, iniciativa de Caminos de 

Sefarad - Red de Juderías de España, en col·laboració amb diversos centres 

escolars d’educació secundària de l’estat espanyol. 

 Recursos educatius per a la divulgació dels valors i els principis de la Convenció 

per a la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals de la 

UNESCO per a joves en edat escolar. S’han fet proves pilot a Guatemala, la 

República Dominicana, el Brasil, Mèxic, Colòmbia, l’Uruguai i Espanya. 
 Protocol d’identificació de projectes de cultura i educació en cooperació amb 

experts en educació, cultura i desenvolupament de Colòmbia, Mèxic i Catalunya. 
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 Presentació a les XIX Jornades DEAC (Departamentos de Educación y Acción 

Cultural de Museos), sobre els models de gestió dels serveis culturals i educatius 

dels museus d’Espanya. 
 Desenvolupament i seguiment dels projectes REC (iniciativa impulsada des de la 

Càtedra, InterArts i Arrels Urbanes), amb el qual s’ha treballat amb joves en risc 

d’exclusió social, a través de les arts, a la vila de Salt. 
 Juntament amb ConArte Mèxic, la Càtedra va crear el 2013 ConArte 

Internacional, associació dedicada a la implementació i el treball de l’educació 
artística a les escoles. 

 Produccions expositives i recursos educatius en l’àmbit de l’aportació de les 
dones a la consolidació dels drets humans a Mèxic, Colòmbia i l’Uruguai. 

 Avaluació dels serveis educatius dels museus membres de la Xarxa de Museus de 

les Comarques de Girona (2017). 

 Elaboració del Pla Estratègic d’Educació i Cultura de Centelles (Osona), per a 
l’Ajuntament de Centelles. 

 Actualment, en procés d’elaboració de l’estudi d’impacte del programa Indika, 
de la Diputació de Girona. Programa de subvencions per a l’accés de grups 
escolars a activitats educatives en centres de conservació, difusió i interpretació 

del patrimoni cultural. 
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2.- Marc teòric de l’avaluació 
 

Els equipaments patrimonials, museus, monuments i jaciments arqueològics són 

algunes de les institucions culturals més antigues i arrelades al nostre entorn i 

especialment a les comarques gironines però la seva tasca educativa és, probablement, 

una de les menys reconegudes jurídicament tan a nivell estatal, com autonòmic i local, 

en clara contradicció amb les tendències internacionals. Un recorregut ràpid per els 

marcs jurídics des dels internacionals als locals posa de manifest aquesta contradicció. 

 

2.1.- Marc legislatiu 

2.1.1- UNESCO i ICOM 

La UNESCO considera en les seves convencions la obligació dels estats d’incorporar el 
patrimoni cultural en els programes educatius i augmentar la consciència de la seva 

existència i valor entre la ciutadania.  

Article 27.1 de la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural 

- 1972 

Los Estados, por todos los medios apropiados, y sobre todo mediante programas de 

educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto 

y el aprecio del patrimonio cultural y natural definido en los artículos l y 2.  

Article 14 de la Convenció sobre la salvaguarda del patrimoni immaterial - 2003 

Los Estados procurarán asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del 

patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante: i) programas 

educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos al público, y en 

especial a los jóvenes; ii) programas educativos y de formación específicos en las 

comunidades y grupos interesados..." 

Des de l’any 1972, la funció social dels museus és entesa en general com a una qüestió 
estratègica per a la comunitat internacional:  

En mayo de 1972 se firmó la Declaración de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, 

convocada por la Unesco y por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). El documento 

resaltó la importancia y el papel de los museos en el mundo contemporáneo y su 

contribución en la esfera educacional y de desarrollo social. 

A nivell professional, l’any 1946 es creava, en el marc de la UNESCO, el Consell 

Internacional de Museus (ICOM), l’organisme que més ha treballat en l’actualització de 
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les funcions i tasques museístiques. D’acord amb els estatuts adoptats por la 22a 

assemblea general a Viena (Àustria) el 24 d’agost de 2007, l‘ICOM entén que la finalitat 
dels museus és precisament l’educació:  

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y 
abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con fines de estudio, educación y 

recreo.” 

En el marc de l’ICOM, un dels seus comitès internacionals, el CECA, constituït l’any 1964, 
reuneix a professionals de museus especialitzats en l’educació i l’acció cultural. Els 
objectius d’aquest comitè son la recerca d’informació i idees sobre la importància de 
l’educació en els museus i la promoció de la seva funció educativa així com el 
desenvolupament de normes professionals d’alt nivell en el sector de l’educació 
museística. A la UdG, la professora Roser Juanola ha estat durant molts anys la delegada 

a Espanya d’aquest organisme.  

 

2.1.2.-  Espai cultural iberoamericà 

La Carta Cultural Iberoamericana assenyala que, donada l’estreta relació existent entre 

cultura i educació, es fa necessari reforçar en els sistemes educatius el coneixement i la 

valoració de la diversitat cultural, estimular la creativitat i la formació de públics culturals 

crítics. La Organització d’Estats Iberoamericans impulsa en aquest sentit el programa 

Ibermuseos i la dècada del patrimoni museològic (2012-2022): 

La Década del Patrimonio Museológico (2012-2022)1 es la celebración de los cuarenta 

años de la Mesa Redonda de Santiago de Chile. En 2012, los representantes de museos 

de Iberoamérica recomendaron la creación de esta iniciativa, que propone acciones que 

divulguen el espíritu de la Mesa Redonda como pauta para el fortalecimiento de una 

mirada museológica que resalte el papel social de los museos y su función de mediación, 

transformación y desarrollo de las comunidades. 

 

 

2.1.3.-  La Unió Europea 

També per a la Unió Europea, el patrimoni cultural, els museus i l’educació són àmbits 
estratègics. Malgrat que cada estat membre és responsable de la seva pròpia política 

cultural, la comissió europea analitza i recolza els reptes comuns com és avui, el 

d’estimular el potencial innovador dels sectors cultural i creatiu assumint el compromís 
amb la protecció del patrimoni cultural d’acord amb els principis de l’Agenda Europea 
per la Cultura.  

                                                           
1 http://www.ibermuseus.org/es/decada/decada-do-patrimonio-museologico-2012-2022/ 
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En aquest sentit, el Pla de treball vigent en matèria de cultura (2015-2018) adoptat pel 

Consell de Ministres de la UE el desembre de 2014 estableix el Patrimoni cultural com a 

una de les quatre prioritats fonamentals i determina actuacions concretes per als estats 

membres directament relacionades amb les orientacions de les polítiques educatives 

centrades en el treball per competències bàsiques, entre les quals, la consciència i 

expressió culturals.  

 

A1) Desarrollo de la competencia clave «conciencia y expresión culturales» 

Los expertos determinarán las buenas prácticas para el desarrollo de esta competencia 

clave y su integración en las políticas de educación, sobre la base de los conocimientos y 

las actitudes indicados en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.2 

 

Consciència i expressió culturals es tradueix en la competència per apreciar la 

importància de l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de diferents 

mitjans, inclosa la música, les arts escèniques, la literatura i les arts plàstiques. Va 

associada a coneixements bàsics de les principals obres culturals i entén que la base del 

respecte i d’una actitud oberta a la diversitat d’expressions culturals és una bona 
comprensió de la cultura pròpia i un sentiment d’identitat així com l’experiència estètica 
que aporta la participació en la vida cultural.  

 

La Unió Europea és molt conscient que el sector de la cultura és cada vegada més, una 

font de creació d’ocupació que contribueix al creixement i afavoreix la inclusió social 
protegint la diversitat cultural. L’estratègia de Lisboa per al creixement i l’ocupació 
assenyala com a objectiu específic en aquest sentit:  

 

Promover la creatividad en la educación a través de la participación del sector cultural 

en el proceso de aprovechamiento del potencial de la cultura como aportación concreta 

/ herramienta para el aprendizaje permanente y del fomento de la cultura y las artes en 

la enseñanza formal y no formal (incluido el aprendizaje de idiomas).3 

 

2.1.4.-  Les grans xarxes de governs locals 

És, però, en les organitzacions internacionals que treballen amb el món local, on més 

consciència hi ha de la necessitat d’impulsar aquesta funció educativa de la cultura. 

Organismes com la Xarxa de Ciutats Educadores o les Agendes 21 de la cultura treballen 

                                                           
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014XG1223(02)#ntr2-C_2014463ES.01000801-
E0002 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52007DC0242 



8 
 

ja fa temps en aquesta línia amb recomanacions clares als responsables municipals de 

les àrees educatives i culturals:  

Principi 13 Carta Ciutats Educadores: L’ajuntament avaluarà l’impacte de les propostes 
culturals, de lleure, informatives, publicitàries i de qualsevol altra mena, així com les de 

les realitats que els infants i els joves reben sense cap mediació.4  

Accions agenda 21 de la cultura: Promoure la ciutadania activa a través de la construcció 

de capacitats culturals implica entre d’altres que les institucions culturals que reben 
suport públic generen activitats educatives per a entorns formals i no formals i hi 

dediquen una part significativa del seu pressupost.5 

 

2.1.5.- La realitat estatal i autonòmica 

A nivell espanyol, la constitució de 1978 i l’estatut català de 2006 organitzen la 
distribució de competències entre l’estat i les comunitats autònomes. Són competències 
plenes del govern de la Generalitat en aquest sentit els museus, biblioteques i 

conservatoris de música així com el patrimoni cultural (excepte allò que implica la 

defensa contra l’exportació) i el foment de la cultura.  

El parlament de Catalunya ha legislat en el camp del patrimoni cultural amb dues lleis, 

que en el seu moment van ser pioneres, tot i que parlen poc d’aquest repte fonamental 
fent més referència al concepte de difusió i divulgació que al pròpiament educatiu:   

LLEI 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC núm. 1367, de 14.11.1990) 

Article 8 - Difusió dels fons: Tots els museus han de garantir la difusió de llurs fons al 

públic en general. Els béns culturals que integren un museu han de poder ésser objecte 

de recerca, ensenyament, divulgació i gaudi.  

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, 

d’11.10.1993) 

Article 1 Objecte -1 És objecte d'aquesta Llei la protecció, la conservació, l'acreixement, 

la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural català. 

                                                           
4 http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf 
5 http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/c21_015_cat.pdf 
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Article 65 Ensenyament -1 El Govern de la Generalitat ha d'incloure en els currículums 

dels diferents nivells del sistema educatiu reglat obligatori el coneixement del patrimoni 

cultural català. 

 

2.1.6.- El Pla de Museus de Catalunya. Museus 2030 

El Pla de Museus elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

vol, en  aquest sentit, actualitzar aquests marcs jurídics a les tendències internacionals i 

assenyala en la introducció envers el futur dels museus:  

Com a institucions de servei públic participaran en la construcció d’un nou país. Seran 
instruments d’identitat, abordaran els grans reptes socials, culturals i mediambientals, i 
actuaran com a espais d’educació, de participació i debat, compromesos per fer una 
societat i un món millors. 

 

En el punt 5 de les línies estratègiques del Pla, Enfortir la vinculació entre la societat i el 

museu ampliant l’accés, la participació i les funcions socials i educatives, es desgranen 

diverses accions que pretenen donar resposta a la missió esmentada en el paràgraf 

anterior, de les quals cal destacar les que es desprenen aquí: 

5.4: Reforçar la centralitat i la innovació de l’acció educativa 

En el qual es fa èmfasi en la voluntat d’arribar a un major públic en etapa educativa 
obligatòria, millorar l’experiència educativa dels usuaris, enfortir la interacció amb els 
centres educatius i l’elaboració de propostes conjuntes, fomentar la creació de recursos 
didàctics que s’adaptin a les noves tendències pedagògiques i usar l’avaluació dels 
serveis educatius com a mecanisme que garanteixi un servei de qualitat. 

  

2.1.7.-  El món local 

A Catalunya, des de la reforma de la Ley Básica de Régimen Local de 1985 efectuada per 

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local6, les competències locals en matèria de cultura queden de la 

següent manera:  

Competències municipals pròpies (art. 25). El Municipi exercirà en tot cas com a 

competència pròpia en Protecció i gestió del Patrimoni històric i en Promoció de la 

cultura i equipaments culturals. 

Ara bé, l’únic servei municipal obligatori que els ajuntaments han de proporcionar és la 
biblioteca pública, en el cas dels municipis de més de 5.000 habitants (art. 26).  

                                                           
6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756 
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La revisió recent de la llei ha suprimit l’anterior possibilitat dels municipis de realitzar 

activitats complementàries a les de les pròpies d’altres administracions públiques en 
matèria de cultura i educació (entre d’altres). Aquestes competències “impròpies” 
només es podran assumir quan: «no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto 

de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública» 

(art. 7). 

Aquesta reducció de les competències locals ve a afegir-se a les dificultats de gestió 

administrativa de la cultura en els municipis. La constant modificació de les normatives 

sobre contractació del sector públic genera una inseguretat jurídica que no contribueix 

a potenciar el paper dels governs locals en els àmbits culturals i/o educatius. Cal tenir 

en compte que bona part dels museus son gestionats per diverses personificacions 

jurídiques com organismes autònoms o fundacions entre d’altres. 

 

2.2.- Educació de qualitat i educació patrimonial 

El paper educatiu del patrimoni cultural no tan sols es troba especificat en la llei de 

patrimoni, sinó que apareix en diverses ocasions en el Currículum escolar de primària, 

secundària i batxillerat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Tant és així, 
que dues de les pròpies competències curriculars contemplen la cultura i el patrimoni 

com a elements educatius indispensables. 

 

 Competència artística i cultural 

És el coneixement, comprensió i valoració crítica de diferents manifestacions culturals i 

artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi i es 

consideren com a part del patrimoni de cada cultura. També inclou la capacitat de crear 

produccions artístiques pròpies o expressar continguts a través de diferents mitjans 

artístics. 

 

 Competències específiques centrades a conviure i habitar el món7 

Aprendre a conviure implica tenir en compte l’enriquiment que proporcionen les 
relacions socials i, en especial, el diàleg intergeneracional i la valoració de les 

aportacions, manifestacions i produccions culturals en la seva diversitat i pluralitat de 

gènere, temps i espai, com a part del patrimoni cultural de la humanitat. 

                                                           
7 Les quals en el currículum català es desglossen en dues “Competència en el coneixement i interacció 
amb el món físic” i “Competència social i ciutadana”. 
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Que dues de les set competències bàsiques (tres de vuit, si desglossem la de conviure i 

habitar el món) englobin el coneixement, l’apreciació, sensibilització i el gaudi del 
patrimoni ens indica fins a quin punt ha de ser un recurs educatiu i, per tant, el 

compromís imprescindible de la comunitat educativa per acostar tot l’alumnat al 
patrimoni local i nacional. 

Així mateix, les mencionades competències impliquen el coneixement del patrimoni 

com a una eina transformadora: el procés d’aprenentatge de l’estudiant ha de permetre 

que adquireixi una sèrie d’eines per al seu desenvolupament personal. Tot i que, 
depenent del context i l’enfocament, es pot treballar un llarg llistat de capacitats, en 
aquest document destaquem algunes de les que considerem cabdals i comunes entre 

tots els espais patrimonials. 

 

 Apoderament: el coneixement del nostre passat i com a part d’aquest, 
l’acostament del patrimoni cultural a la ciutadania és indispensable per a la 
construcció de la pròpia identitat. Així mateix, que hom entengui com a propi el 

patrimoni ha de garantir-ne la sensibilització, així com la preservació a llarg 

termini. 

 Iniciativa personal: la descoberta del patrimoni i les activitats entorn del mateix 

precisen de formes d’interacció que permetin a l’usuari una descoberta en 
primera persona, on hom ha de poder decidir com experimenta aquesta 

descoberta, com interpreta el patrimoni, què n’extreu i què en valora. 
 Capacitats comunicatives: en relació amb la competència de comunicació 

lingüística i audiovisual, la interacció amb el patrimoni ha de permetre una 

comprensió passiva, però també un intercanvi de percepcions, que implica una 

participació activa, tot argumentant una posició pròpia i respectant els punts de 

vista dels altres. 

 Foment de la participació cultural: la participació en activitats vinculades al 

patrimoni ha d’incentivar un hàbit de consum, tot generant gust i interès tant 

per la temàtica de l’equipament o espai en concret com per la cultura i el 
patrimoni cultural en general. Això passa per una experiència atractiva, 

engrescadora, que resolgui preguntes però que en generi de noves, entre 

d’altres. 
 Aprenentatges significatius: la singularitat del patrimoni també rau en que és 

imprescindible per poder entendre un bocí de la nostra història, del nostre art, 

de la nostra societat, etc. Singularitat que cal posar en valor i, per tant, 

transmetre la importància que tota la ciutadania pugui descobrir.  

 Innovació pedagògica: finalment, alguns dels punts anteriors precisen 

contemplar les noves pràctiques educatives, cada cop més esteses en el món de 

l’educació formal, per tal d’implementar un diàleg amb els usuaris que permeti 
gaudir d’una experiència més completa i assolir uns majors impactes sobre 
l’usuari. 
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3.- Metodologia emprada 

L’estudi presenta els resultats fruits de la recollida d’informació estadística, però 
principalment de la informació qualitativa, per tal de donar resposta als objectius que 

es plantejà en el moment inicial en que es va formalitzar l’encàrrec. 

Els sistemes de recollida de la informació per a l’elaboració de la diagnosi s’han basat en 
dues premisses. En primer lloc, la recollida i anàlisi de dades de caràcter estadístic i, en 

segon lloc, un anàlisi prolongat en el període de l’estudi de tota la informació qualitativa 
obtinguda, amb la voluntat de conèixer amb el major detall possible les percepcions de 

cada agent, sigui equipament patrimonial, sigui empresa de serveis educatius, centre 

educatiu o altres agents de l’administració pública. 

 

3.1.- Recull de dades quantitatives 

Per tal de contextualitzar l'estudi, la primera part inclou una anàlisi de l’evolució de les 
dades estadístiques aportades des de la pròpia Diputació de Girona, com a part dels 

antecedents del moment actual imprescindibles per conèixer les especificitats del 

programa, així com poder comprendre els motius que han conduit a l’estructura actual. 

El marc temporal en el qual s’ha intentat ordenar la informació disponible ha estat l’any 
2017, per tal de poder obtenir una imatge homogènia. A nivell estadístic, en canvi, el 

marc comparatiu ha anat del 2007 al 2016. 

 

3.2.- Entrevistes amb agents clau 

S’ha dut a terme un seguit d’entrevistes per poder conèixer els agents, projectes i 

equipaments, així com recollir les percepcions dels entrevistats. Aquestes entrevistes 

s’han fet a membres de l’administració pública, especialment, fossin dels equipaments, 

de la Diputació o la Generalitat. 

 

3.3.- Grup de treball focus group 

Amb unes dimensions variables segons el perfil dels agents, se n’han dut a terme 
diversos, entre docents, responsables d’empreses de serveis educatius i responsables 

dels serveis educatius d’agents patrimonials. La metodologia consisteix en plantejar 
diversos aspectes de debat, sobre els quals es demana la opinió als participants. El 

moderador només intervé per repartir el temps que es dedica a cada qüestió. 
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3.4.- Enquestes telemàtiques 

Ideades per a recollir les percepcions d’un ventall més ampli d’usuaris, es van fer 
diversos enviaments: un primer al personal docent, mitjançant contactes dels museus 

de les comarques gironines, un segon i un tercer a l’alumnat, mitjançant els contactes 
de la Diputació de Girona dels grups que s’acullen al programa Indika. En el cas de les 

enquestes per al col·lectiu estudiant, el primer enviament es duia a terme abans de 

l’activitat, mentre que el segon es feia després, tot cercant la lectura de l’impacte del 
programa. 

Comptant amb la col·laboració d’alguns dels museus membres de la Xarxa de Museus 
de les comarques de Girona, es va contactar prop de 200 docents, obtenint 65 respostes. 

En aquest cas es va optar per accedir a una població que pogués ser, o no, usuària 

d’Indika. 

Pel que fa a l’alumnat, al llarg del curs acadèmic 2016-2017 es van enviar les enquestes 

exante (prèvies a l’activitat) i expost (posteriors a l’activitat) a 94 centres educatius, els 

quals agrupaven 4768 alumnes; recollint-ne 1021 prèvies i 665 posteriors. Tot i aquest 

bon percentatge de respostes, només 18 grups dels 94 van respondre ambdues 

enquestes 

En el cas del segon curs 2017-2018 es va ampliar l’enviament de les enquestes, atesa la 

dificultat per recollir respostes de les fases exante i expost dels mateixos usuaris, les 

quals són les dades que després podrem analitzar. Al llarg d’aquest curs acadèmic es van 
contactar 399 centres educatius, amb una població de 19581 estudiants. En aquesta 

ocasió, tot i la gran ampliació de la població d’estudi, la recollida de respostes va baixar 
sensiblement de forma percentual: tan sols es van recollir 1558 respostes prèvies i 1164 

de posteriors. 

 

3.5.- Observacions in situ 

Finalment, l’estudi ha comptat amb vint-i-cinc observacions sobre el terreny, en museus 

i en activitats en monuments i altres espais patrimonials. Aquestes s’han limitat a 
l’observació del desenvolupament de l’activitat pròpiament, excepte en dos casos, que 
s’ha realitzat una entrevista prèvia amb el personal docent responsable del grup classe 

i una sessió de treball posterior a la sortida amb l’alumnat. Aquesta metodologia en tres 

fases és la que aporta informació qualitativa més completa, tot i que la complexitat i 

dedicació que requereix no ha permès dur-ne a terme més. 

 

3.6.- Anàlisi d’informació publicada per la Diputació  

Els criteris que estableix el personal tècnic de la Diputació de Girona per a l’acceptació 
de les propostes susceptibles de ser subvencionables són publicats anualment al Butlletí 

Oficial de la Província, els quals també han estat avaluats en el marc de l’estudi. 
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4.- Contextualització del programa Indika 
 

4.1.- Antecedents 

Per comprendre el paper dels programes pedagògics de la Diputació i del programa 

Indika més específicament, cal fer una breu retrospectiva de les accions i situacions 

prèvies a l’establiment de la subvenció. La Diputació de Girona, en les diverses formes 
que ha encarnat al llarg del segle XX, havia impulsat històricament accions destinades a 

la recuperació del patrimoni arqueològic i arquitectònic de les comarques gironines, 

duent a terme obres de restauració i protecció a espais com el monestir de Sant Pere de 

Rodes, la Canònica de Santa Maria de Vilabertran o la ciutadella de Roses8, el poblat iber 

d’Ullastret durant la dictadura franquista o la creació del Museu d’Art durant la transició. 

Amb la recuperació de la democràcia i com a conseqüència de les eleccions municipals 

del ’79, es restaurà la presidència democràtica de la Diputació. A partir d’aquest fet, que 
portà l’entrada com a president d’Arcadi Calzada, es va començar a impulsar polítiques 
destinades decididament a aproximar el patrimoni cultural als estudiants de les 

comarques gironines. Fruit d’això, entre el 1982 i el 83, la Diputació va publicar una sèrie 

de llibres de continguts per als educadors i educadores que duien a terme visites per a 

escolars a diversos espais patrimonials, incloent el Museu d’Art, el Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Girona, els Banys Àrabs, Sant Pere de Rodes, Serinyà, Ullastret, la 

Ciutadella de Roses, la Canònica de Vilabertran i Empúries. 

Tot i això, aquests encara es basaven en aspectes de caràcter cientificotècnic, poc o gens 

preparats per a l’acció educativa. Els anys següents, a partir de la implicació en el 

projecte de mestres i pedagogs que estaven participant en les noves corrents educatives 

del Moviment per a una escola pública catalana, cosa que va permetre que el 1986 ja es 

fessin noves publicacions amb una vessant marcadament didàctica, així com introduir 

propostes dinamitzades com les activitats teatralitzades. Així mateix, la formació cap als 

educadors i educadores va prendre una certa nova dinàmica cap a una acció més 

enfocada cap a l’alumnat i menys cap als coneixements. 

En aquests primers anys, la Diputació no només estava duent a terme la formació del 

personal i l’edició de material imprès, sinó que també estava oferint als grups escolars 
el servei de transport en autobús des de la seva localitat fins a l’espai patrimonial que 
visitaven. Tot això, en un moment en que la legislació vigent de la Generalitat ni tan sols 

contemplava la funció educativa del patrimoni i els museus, cosa que denota la tasca 

innovadora que estava desenvolupant la Diputació. De fet no és fins el 1990, en que la 

llei de Museus 17/19909 només fa referència a l’educació amb la següent fórmula 

                                                           
8 http://www.ddgi.cat/web/nivell/26/s-0/historia. 
9 http://cultura.gencat.cat/web/.content/sid/documents/arxiu/normativa_index.htm_-
_llei_17_1990.doc 
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“difonen el coneixement per a la recerca, l'ensenyament i el gaudi intel·lectual i estètic”, 
que es fa referència per primera vegada a aquesta perspectiva. Així mateix, la llei del 

patrimoni cultural 9/199310 fa referència a la obligatorietat d’incloure el coneixement 
del patrimoni català en el currículum escolar. 

Tot i que en els anys següents es va deixar de subvencionar als mitjans de transport, la 

Diputació va seguir oferint el servei d’activitats didàctiques subvencionades a través 
d’un equip propi que va acabar derivant en la creació d’una entitat externa, que va tenir 

el monopoli de les activitats que s’impulsaven des de la Diputació fins el 2007. 

 

4.2.- Actualitat 

A partir de l’any 2007, el servei es convertí en un programa de subvencions al qual es 
pot presentar qualsevol ens patrimonial, museu, entitat pública, privada o del 3r sector 

que treballi en la difusió del patrimoni cultural de les comarques gironines. Les 

candidatures han de justificar la seva participació presentant el plantejament educatiu 

que desenvolupen, així com descrivint les propostes que opten a ser subvencionables. 

Per a la valoració de la informació presentada, la Diputació ha establert una sèrie de 

paràmetres qualitatius que es tradueixen en valors numèrics, facilitant l’estructuració 
dels mèrits de cada proposta per a exercir les valoracions. Així mateix, des de l’Àrea de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona 

s’organitza una petita comissió d’experts/es que aporta una visió externa no vinculant 
envers les propostes, com a complement de les valoracions mencionades. 

 Les activitats que són acceptades per part de la Diputació poden ser objecte de 

subvenció quan són sol·licitades per part d’un centre educatiu de la mateixa demarcació, 
sent les famílies dels i de les estudiants les beneficiàries finals de la subvenció. És a dir, 

el centre patrimonial, empresa o entitat tan sols es beneficia de la participació en el 

programa com a forma d’arribar a un major públic, oferint uns preus per alumne/a molt 
més competitius, però no en treu un avantatge econòmic.  

L’èxit del programa es demostra any rere any, ja que no només s’esgota el pressupost 
cada curs, sinó que des de fa diverses edicions s’ha atorgat fins al darrer euro en qüestió 

de poques setmanes un cop obert el termini de reserves, cada primer dilluns de 

setembre. 

 

                                                           
10http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/07_marc_normatiu/static_f
ile/llei_09_1993.pdf 
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4.3.- Altres programes de subvenció a les comarques gironines 

En el marc de l’estudi, s’ha detectat que una quantitat important d’entitats, 
essencialment públiques, duen a terme programes de subvenció propis per a garantir 

l’accés al patrimoni cultural dels infants. En la majoria dels casos es tracta de polítiques 
impulsades des dels propis ajuntaments en el context local. Alguns casos identificats a 

nivell municipal són els següents: 

 Ajuntament de Banyoles – a través del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 

i el Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany, s’ofereix gratuïtat per a les 
activitats dels centres educatius del municipi. 

 Ajuntament de Castelló d’Empúries - gratuïtat per a les activitats educatives de 

l’Ecomuseu-Farinera per als centres educatius del municipi. 

 Ajuntament de Girona - gratuïtat per a les activitats educatives del Servei 

Educatiu de la Caseta i als museus municipals per als centres educatius del 

municipi. 

 Ajuntament de Lloret de Mar - gratuïtat per a les activitats educatives del Museu 

del Mar per als centres educatius del municipi (programa Arrela’t). 
 Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO) - gratuïtat per a les activitats 

educatives dels Museus d’Olot per als centres educatius del municipi. 
 Museu de la Mediterrània. Can Quintana – ofereix gratuïtat per les activitats dels 

centres educatius de Torroella de Montgrí. 

 Museu de la Pesca11 - gratuïtat per a les activitats educatives del museu per als 

centres educatius del municipi, en el marc del programa de l’Ajuntament de 
Palamós Fem Arrels. 

 

Així mateix, des de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entitat pública que 

gestiona els béns patrimonials propietat de la Generalitat de Catalunya, impulsa, entre 

altres iniciatives, el programa ArGO!nautes, mitjançant el qual es subvencionen els 

desplaçaments dels grups escolars a través d’un acord amb una empresa d’autobusos i 

amb les companyies ferroviàries que operen al Principat. La principal mancança que 

presenta el programa és la poca diversitat d’oferta per a desplaçaments a indrets on no 
arriben els trens, així com que es troba limitat a centres educatius d’Alta Complexitat12. 

Aquesta subvenció ofereix, cada curs acadèmic, uns 4.500 bitllets de tren gratuïts i un 

descompte de fins al 50% en serveis d’autobús. 

 

  

                                                           
11 Tot i que actualment no pren part a Indika, ho ha fet en diverses ocasions amb anterioritat. 
12 Vegeu les bases a: http://culturaeducacio.gencat.cat/admin/uploads/docs/20171124103553.pdf 
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5.- Indicadors del programa. Una primera lectura 

Des del curs 2007-2008, la Diputació elabora una memòria de caràcter estadístic que 

mostra un seguiment de la demanda que satisfà el programa. Tot seguit fem un breu 

recull de les dades més destacades des de la perspectiva evolutiva entre el període 07-

08 i 15-16. 

 

5.1.- Anàlisi de les xifres del programa 

Cada curs escolar, el programa està beneficiant a un gran nombre d’estudiants i les seves 
famílies. Al voltant de 20.000 estudiants han gaudit de l’estalvi que facilita el programa 
cada any. Aquests es  reparteixen entre uns 200 centres educatius de les comarques 

gironines, majoritàriament de primària, representant un 60% del total de grups 

beneficiaris el darrer curs 15/16. 

 
Figura 1. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Àrea de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. 

 

D’altra banda, els centres patrimonials, empreses i entitats que participen al programa 
han augmentat, especialment a partir del 2009 (vegeu la figura següent), moment en 

que el programa va assolir un autèntic boom de participació, la qual s’ha mantingut molt 
elevada. De fet des del curs 2008-2009 fins el 2011-2012 les entitats participants es van 

triplicar, estabilitzant-se entorn de les vint-i-cinc des de llavors. 
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Figura 2. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Àrea de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. 

 

D’aquestes entitats, el darrer curs objecte d’anàlisi, 2015-2016, el 60% eren institucions 

públiques, eminentment locals, amb una menor presència d’institucions comarcals i, 
finalment, de la Generalitat. En segon lloc hi trobem agents privats, empreses dedicades 

a l’educació entorn del patrimoni i activitats turístiques, mentre que només quatre són 
associacions o fundacions dedicades a la difusió cultural. 

 
Figura 3. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Àrea de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. 

 

D’aquestes entitats, algunes com l’Ajuntament de Girona, a través del seu servei 

educatiu La Caseta de la Devesa, Fundació Gala-Dalí, el Museu Arqueològic Comarcal de 

Banyoles o l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, any rere any aglutinen un destacat 
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nombre d’activitats. Així doncs, les comarques que més activitats concentren són, en 

primer lloc, el Pla de l’Estany, a través del MACB i especialment de les activitats que el 
museu desenvolupa al Parc Arqueològic de la Draga, i en segon lloc a l’Alt Empordà, ja 
que no només la Fundació Gala-Dalí hi té una activitat important, sinó que també el 

Museu de l’Empordà, el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries o l’Ecomuseu-

Farinera de Castelló d’Empúries atrauen una quantitat destacable de participants cada 
any. 

En el sentit oposat, la majoria d’escoles que participen en el programa provenen de la 

comarca del Gironès i de l’Alt Empordà, en una proporció propera al 52% del total de les 
activitats. Com s’indica en la gràfica que segueix, es detecta una participació desigual, 
molt baixa a les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, el Pla de l’Estany i la Selva (sent 
les dues primeres les que tenen menys població de tota la demarcació).  

 
Figura 4. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Àrea de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona.13 

 

Pel que fa a la inversió efectuada pel programa, aquest mateix increment comentat el 

2009-2010 va fer necessària la cobertura de les despeses mitjançant una partida 

extraordinària, com es mostra a la figura següent. A partir del curs acadèmic següent, la 

limitació de les reserves ha garantit poder atendre el 100% de casos en que s’atorgava 
la subvenció. 

                                                           
13 Sense dades per als cursos 11-12 i 12-13. 
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Figura 5. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Àrea de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. 

 

Pel que fa a la inversió per alumne que s’està duent a terme any rere any, oscil·la entre 
els dos euros i mig i els cinc (tot i aquest pic es correspon a un cas singular del curs 11-

12), des del 2012 la mitjana s’ha establert una mica per sota dels tres euros. Així mateix, 

la inversió per cada centre educatiu s’ha reduït de prop dels 500€ als 300 i escaig els 
darrers quatre cursos, com a conseqüència de mesures limitadores de les sol·licituds 

efectuades per cada centre i de l’import subvencionable de les activitats. Ambdues 
pràctiques han permès arribar a més centres educatius i a un alumnat més ampli, com 

es visualitza a la figura 1, en el tram 2012-2016. 

 
Figura 6. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Àrea de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. 
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La línia d’inversió per activitat denota, d’una banda, aquest descens de la inversió 
mitjana, i, de l’altra, que les activitats a les quals opten els centres educatius es troben 

limitades, de mitjana, entre les 2,7 i les 3,3 per centre educatiu. 

Com es comenta en les línies anteriors, les mesures implementades des de la Diputació 

han permès estabilitzar l’oferta per a cobrir el màxim de peticions possibles sense haver 

de recórrer a ampliacions pressupostàries, com succeí el 09-10, ni haver de reduir el 

nombre total d’alumnes atesos (11-12). 

 
Figura 7. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Àrea de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. 

 

5.2.- Eines comunicatives emprades des del programa 

En el mateix període de temps, des del curs 2007-2008 fins al 2015-2016,  els recursos 

comunicatius emprats per la Diputació per a difondre el programa i fer visible la tasca 

que es duu a terme han anat evolucionant. 

En primer lloc, la informació impresa i tramitada per correu postal als centres educatius 

s’ha mantingut constant al llarg de tots aquests anys, tot i que el format en paper ha 
anat canviant, passant d’un pòster a un desplegable. D’altra banda, el 2009 es va fer un 

punt de llibre, a mode de complement d’aquesta difusió per correu més exhaustiva. 
Finalment, el curs 2007-2008 es va participar en la fira de mostres que es fa per les Fires 

de Sant Narcís al Palau de Fires de Girona. 

A partir del curs 2010-2011, es va introduir també el correu electrònic com a eina de 

difusió exhaustiva que segueix convivint amb el sistema postal. Així mateix, a partir del 

2012-2013, es van introduir espais publicitaris en publicacions especialitzades de 

pedagogia i un petit reportatge, que es renova cada curs i consta d’uns pocs minuts, a 
través de La Xarxa TV. Finalment, el mateix web dels Programes Pedagògics de la 
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Diputació de Girona, també exerceix d’element de difusió i consulta, ja que hom hi pot 

trobar la informació detallada de cada activitat didàctica subvencionada pel programa. 

 

 
Figura 8. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides de docents usuaris de museus 

de les comarques gironines durant el curs 2016-2017. 

 

A partir de les enquestes efectuades a docents responsables de grups escolars usuaris 

d’espais patrimonials14 de les comarques gironines al llarg del curs 16-17, s’ha recollit 
una primera contextualització de les eines emprades per part dels docents per informar-

se sobre les activitats entorn del patrimoni cultural. Les respostes més destacades han 

estat, primerament, que era una activitat o equipament que ja coneixien; en segon lloc, 

la consulta directa al web del museu o equipament; i en tercer lloc informació rebuda 

per correu-e. En la banda oposada hi trobem catàlegs i presentacions de recursos 

educatius, així com el web Patrimoni cultural – Educació de l’ACdPC i el mateix web 
d’Indika. Cal esmentar, però, que les modificacions en el sistema de sol·licitud de la 

subvenció canviaran aquesta dinàmica, ja que els docents hauran d’accedir al web per 
completar el procediment. 

 

5.3.- Les bases reguladores del programa 

En aquest punt valorem la coherència, les especificitats i l’adequació dels criteris que 

apareixen en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, on s’especifiquen les bases 

reguladores de la subvenció del programa Indika. 

                                                           
14 En el marc d’activitats que podien ser o no subvencionades per Indika. 
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En primer lloc, centrem la nostra atenció en el punt 6. Criteris de valoració, el qual 

apareix descrit a continuació. 

Figura 9. Font: BOP núm. 42 – 28 de febrer de 2018. 

En primer lloc, s’indica una primera agrupació dels ens candidats a la concessió per 

tipologies patrimonials, sense aclarir el criteri que es segueix, per a fer aquesta primera 

selecció. 

En segon lloc, s’estableixen alguns criteris que es vinculen a qualitat i innovació. En 

aquest cas, estem parlant, en primera instància, dels guions de les activitats, del rigor 

tècnic dels conceptes i de l’adequació al nivell curricular per al qual està ideada cada 

activitat. Així mateix, es fa referència a l’ús de les noves tecnologies i dels materials de 

Es farà una primera selecció per tipologies patrimonials. 

En una segona selecció es valoraran els aspectes següents: 

1. La qualitat de la proposta i la capacitat d’innovació (fins a 3 punts). 

1.1. La concreció dels guions de continguts, el rigor conceptual i l’adequació als 
col·lectius diana. 

1.2. La qualitat dels recursos pedagògics de suport. Es valorarà especialment la 

integració de les noves tecnologies. 

1.3. La situació i adequació dels equipaments en relació amb el tipus patrimonial per 

al qual opta i a les activitats proposades. Es valorarà especialment que siguin els serveis 

pedagògics dels mateixos equipaments patrimonials els qui desenvolupin l’oferta didàctica. 

2. La concisió i claredat de la proposta (1 punt).  

3. El foment de la participació activa i del raonament per part dels participants durant les 

activitats (fins a 2 punts). 

3.1. La incorporació d’exercicis de lògica i de deducció. 

3.2. La promoció de l’actitud participativa dels alumnes i la potenciació del paper de 
la societat en la conservació del 

patrimoni. 

4. L’equip humà (fins a 3 punts). 

4.1. L’estabilitat de l’equip humà. 

4.2. L’experiència de l’equip en la realització d’activitats d’interpretació del 
patrimoni. 

4.3. La formació acadèmica. Els diplomes de postgrau d’interpretació del patrimoni i 

els màsters de patrimoni cultural dels coordinadors/es o educadors/es comportaran més 

puntuació per part de la comissió qualificadora (com a màxim, 0,5 punts). 

5. El preu de l’activitat (fins a 1 punt). 

5.1. Adequació del cost al projecte. 
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suport amb els quals es compta i, finalment, la vinculació entre la temàtica de la 

proposta i la del centre patrimonial. En aquest cas, doncs, estem parlant d’un anàlisi 
individual per cada activitat. 

En tercer lloc, trobem la concisió i claredat de la proposta, paràmetre que pretén 

incentivar la redacció d’una presentació de la proposta didàctica ben estructura, 
sintètica i que descrigui adequadament l’acció educativa, per tant, fent referència al 

document de justificació. 

Tot seguit es fa referència a l’ús de metodologies participatives que cerquin un treball 
competencial i que fomentin la sensibilització de l’alumnat envers el patrimoni cultural, 
així doncs, fent referència de nou al disseny de cadascuna de les propostes. 

En el penúltim punt es pretén avaluar l’equip d’educadors/es, veient-ne l’estabilitat, 
l’experiència i la formació, especialment aquella vinculada al patrimoni cultural. 

Finalment, l’adequació del preu de cada activitat, mesura necessària per prevenir 

qualsevol mal ús de la subvenció. 

A tall de síntesi, en aquest punt els paràmetres requerits es presenten en un ordre poc 

aclaridor per a l’estructuració de la informació, degut a la incorporació d’aspectes 
generals de l’entitat i de propis de cada activitat sense una coherència clara. Així mateix, 

hi trobem a faltar alguns punts importants per conèixer l’activitat educativa que 
desenvolupa l’ens. Del gràfic que segueix, els criteris anteriors permeten conèixer els 

punts marcats en verd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Font: Elaboració pròpia a partir de Calaf, R. i Suárez, M. A. (coord.) (2016). 
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Així doncs, un cop feta la lectura de tots els requisits, podem conèixer les metodologies 

que empren en les activitats, els recursos humans i els recursos materials dels quals 

disposen a l’entitat, però no com han dut a terme el procés de disseny de l’acció 
educativa, com és la relació amb els centres educatius, com s’organitza l’acció educativa 

ni com s’avalua. 

Tot i això, en el punt 7. Procediment de presentació de les sol·licituds, s’estipula que cal 
presentar el projecte educatiu del servei, el qual, en un annex al final de l’edicte, vegem-

lo. 

Figura 11. Font: BOP núm. 42 – 28 de febrer de 2018. 

En aquest annex s’estipulen els passos que cal seguir per redactar el projecte 

pròpiament. Tot i això, el projecte en si mateix no és un criteri de valoració, per tant, el 

disseny de l’acció educativa no pot ser utilitzat com a un ítem avaluable. 

Així mateix, els mecanisme d’avaluació que estableixi l’entitat no són tampoc objecte 
d’anàlisi segons les bases. D’altra banda, s’utilitzen paràmetres que poden ser 
completament aliens al vocabulari dels i de les responsables dels recursos educatius, si 

no es complementa amb una pauta de redacció o algun aclariment sobre què significa 

cada punt. 

Finalment, cal tenir present que gran part d’aquesta informació que es requereix a no 
és avaluable segons els criteris que s’estableixen a les bases.  

Annex 3 

Projecte educatiu 

Complementàriament a les sol·licituds per a cada una de les activitats, s’haurà d’adjuntar el 
projecte educatiu del centre patrimonial. El projecte educatiu ha d’incloure els camps 
següents:  

— Diagnosi externa: context social i educatiu, patrimoni vinculat al museu, singularitat del 

discurs i capacitat de cohesió social.  

— Diagnosi interna: recursos humans i materials de l’equipament, emmarcament de 
l’estratègia educativa en el conjunt d’accions de l’equipament, recursos humans i 
titulacions.  

— Destinataris del projecte educatiu.  

— Objectius generals i específics.  

— Línies d’actuació.  

— Plantejament didàctic del projecte educatiu i vinculació amb el currículum escolar.  

— Sistemes d’avaluació del projecte. 
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6.- Anàlisi qualitativa 

Un cop introduïts els diversos condicionants que afecten l’accés a la subvenció i la 
comparativa històrica entorn de les xifres que aquesta mou, analitzem els resultats de 

les entrevistes, enquestes i observacions realitzades. Aquests mecanismes de recollida 

d’informació qualitativa ens han de permetre avaluar l’acció educativa que es genera 
entorn del programa i els impactes que genera. 

 

6.1.- Aprenentatges significatius 

Com ja dèiem a la presentació del document, la singularitat del patrimoni també rau en 

que és imprescindible per poder entendre un bocí de la nostra història, del nostre art, 

de la nostra societat, etc. 

La figura que segueix, 12, n’és un molt bon exemple: 

 
Figura 12. Font: elaboració pròpia a partir de les respostes de l’alumnat. 
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En el núvol de conceptes anterior podeu veure un recull de les paraules i conceptes que 

els alumnes han après o han considerat dignes de destacar sobre l’activitat en la qual 
han participat. Tot i tractar-se d’un mecanisme molt simple, permet veure la riquesa i 

diversitat dels conceptes i tipologies dels temes tractats entorn del patrimoni de les 

comarques gironines. 

Així mateix, molts docents han destacat la necessitat d’adquirir uns coneixements 
globals més enllà dels continguts curriculars, aprenentatges vinculats al descobriment 

de l’entorn a través de la interacció amb el mateix.  

Però aquests aprenentatges van molt més enllà dels continguts pròpiament, sinó també 

de les competències o capacitats que els alumnes aprenen i desenvolupen al llarg de 

l’etapa educativa. En aquest sentit, alguns docents, en entrevistes, enquestes i a la sessió 

participativa organitzada, han destacat el paper d’aquestes activitats com a espais on, 
per si sols, ja s’incentiva el desenvolupament de certes capacitats, com són les 

comunicatives. Així mateix, les activitats que requereixen la participació activa de 

l’alumnat, com ara els tallers o gimcanes, impliquen el treball d’altres capacitats, com la 
observació, la deducció, la iniciativa personal, el treball en equip, l’intercanvi de punts 

de vista, el respecte cap a altres opinions, etc. 

Tot i això, el treball competencial rarament es té present de forma estratègica en l’acció 
educativa, sinó que la majoria de propostes que incorporen el treball competencial ho 

fan de forma “intuïtiva” o aplicant la lògica, és a dir, cercant la participació de l’alumnat, 
o formes de dinamitzar les activitats, s’acaben treballant aspectes competencials. 

Al llarg de les observacions realitzades en el marc de l’avaluació s’ha constatat la 
necessitat de posar atenció en certs aspectes organitzatius que no es tenen presents de 

forma genèrica per part de la majoria d’ens. 

D’una banda, trobem la introducció, punt imprescindible per garantir que tot el grup es 

pugui posar en situació, sigui en el context històric, els continguts, etc. En diverses 

ocasions s’ha constatat que es dedica temps a aquesta introducció i que es pren com a 
punt de partida els coneixements previs de l’alumnat, cosa que ofereix unes indubtables 
garanties de qualitat didàctica. 

D’altra banda, el punt final de la visita ha de preveure un espai de temps per a concloure 

l’activitat reforçant quin és el missatge que volem transmetre. Aquestes conclusions 
prendran molta més força en el discurs si poden compartir-les i extreure-les els mateixos 

alumnes. En aquest cas, en cap de les observacions realitzades es va detectar un espai 

per establir conclusions. Aquest fet es veu condicionat bàsicament per dos motius: el 

primer, que el disseny de les activitats i els guions de continguts ni tant sols contemplen 

aquesta part, i en segon lloc, que la limitació de temps, en moltes ocasions, fa que es 

sacrifiqui la part final de l’activitat, renunciant a aquesta fase que considerem decisiva. 

El treball de conclusions i l’espai per a que l’alumnat faci aportacions és proporcional a 

la perspectiva educativa que pren l’activitat. És a dir, a l’atenció que es posa des de 

l’entitat en generar uns impactes educatius sobre els usuaris. 
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Finalment, la vinculació curricular de les activitats ha destacat de forma irregular. Espais 

patrimonials que difonen uns continguts directament i clarament vinculats amb una 

matèria han presentat propostes molt adequades als continguts que es treballen a l’aula 
des de l’escola/institut. En els casos en que són continguts més aliens (encara que no 

completament), els equips responsables dels recursos educatius es troben amb més 

dificultats per elaborar propostes que puguin ser considerades interessants pels 

docents. En aquest sentit, alguns educadors han denotat pocs coneixements “teòrics” 
envers l’acció educativa, entenem per la formació de la qual disposen. 

 

6.2.- Apoderament i sensibilització 

L’acostament del patrimoni als infants i als joves també s’ha valorat de forma reiterada 
com a una iniciativa indissociable de l’activitat educativa. Aquest acostament és el pas 

previ indispensable per a que la ciutadania es conscienciï de la importància de conèixer 

el  passat i el seu llegat, sigui en forma d’expressions culturals, de formes de vida, 

artístiques o del mateix entorn natural. Així mateix, una ciutadania conscient de la 

importància d’aquest llegat també es sensibilitzarà tant en la necessitat de la seva 
preservació com en l’interès per conèixer-lo millor. 

En paraules d’alguns dels docents que han participat en l’estudi, “no només cal veure-

ho, sinó que cal viure-ho”, com és obvi, només l’accés al patrimoni pot fer que la 
població se’l senti pròpiament seu. 

 

 

 Figura 13. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes respostes per l’alumnat. 

 

Segons el propi alumnat, les pràctiques d’oci que acostumen a dur a terme amb la família 
o amics no acostumen a incloure els espais patrimonials, els quals ocupen en aquesta 
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escala (tot i que òbviament incompleta), les darreres posicions. Aquest fet reafirma la 

importància de l’etapa educativa obligatòria com a un moment clau d’acostament al 
patrimoni per part de la ciutadania, ja que la sensibilització i l’apropament d’aquest en 
les primeres etapes de la vida facilitarà que es produeixin també certs hàbits de 

participació al llarg de la vida, com veurem al punt següent. 

 

6.3.- Foment de la participació cultural 

Com avançàvem en la justificació, un altre dels objectius de la participació en les 

activitats vinculades al patrimoni cultural de ser cercar el foment de l’hàbit de consumir 
aquestes experiències. Garantir l’accés als espais patrimonials durant l’etapa de 
l’educació obligatòria, doncs, no només ha de ser una forma de permetre que els infants 
i joves visitin museus, monuments, etc. si no que ha d’incentivar que ho segueixin fent 
al llarg de la vida, com a forma d’educació integral. Això passa per una experiència 

atractiva, engrescadora, que resolgui preguntes però que en generi de noves, entre 

d’altres.  

Vegem algunes de les valoracions que han fet els alumnes. En els casos en que 

comparem les enquestes exante (prèvies a l’activitat) i expost (posteriors a l’activitat), 
només s’han emprat les dades recollides dels grups que han respost els dos qüestionaris, 

mentre que els punts en que no es duu a terme cap comparativa s’empren les dades 

recollides de tots els alumnes participants. 

Per incentivar la participació cultural futura, considerem imprescindible que l’alumnat 
gaudeixi de les activitats que fan durant el cicle educatiu, ja que en cas contrari, s’està 

obtenint el resultat oposat: estem desincentivant l’interès pel patrimoni cultural de 

petits i grans. Així doncs, la següent pregunta no és gens trivial, sinó que ens dona una 

valuosa informació, de la qual n’extraiem diverses lectures. 

  
 Figura 14. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes respostes per l’alumnat. 
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 Figura 15. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes respostes per l’alumnat. 
 

A la pregunta “T’ha agradat la sortida?”, la immensa majoria d’alumnes de primària han 
respost que sí, tant durant el curs 16-17, com el 17-18; mentre que prop d’un 20% 
d’alumnes de secundària s’han mostrat menys satisfets. Tot i això, aquesta satisfacció 

no es tradueix en un compromís o engagement per part dels joves cap als espais 

patrimonials, ja que en la pregunta “T’agradaria tornar-hi amb la família o amb els 

amics?” ha obtingut una resposta molt més negativa, on més de la meitat dels 

enquestats d’Educació Secundària ha afirmat que no. 

 

 
 Figura 16. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes respostes per l’alumnat. 
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 Figura 17. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes respostes per l’alumnat. 
 

 

 
Figura 18. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes respostes per l’alumnat. 
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Figura 19. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes respostes per l’alumnat. 

Tant en el cas dels alumnes de primària com de secundària, es repeteix una mateixa 

dinàmica, en que després de l’activitat destaquen en major percentatge l’aprenentatge 
i el fet de poder conèixer nous llocs, descendint de forma destacada altres aspectes que 

havien valorat més abans de l’activitat. Cal tenir present la gran diferència de resposta 
entre els alumnes de primària, que denoten una major motivació que els de secundària 

de forma generalitzada. 

Per part de les famílies els alumnes han declarat, en un 97,5%, que a casa valoren molt 

positivament les sortides escolars, vinculades al patrimoni o no, com a espais relacionals 

i de descoberta. 

Per part dels alumnes, la gran majoria declaren haver explicat quelcom a casa sobre la 

sortida. En primer lloc sobre l’experiència, en segon lloc sobre si han gaudit de l’activitat 
i en tercer lloc coses o continguts que han après. Només una proporció poc significativa 

del 4% asseguren no haver explicat res a casa del que han fet. Així doncs, podem 

destacar que els mateixos alumnes són un agent important per acostar el patrimoni i les 

activitats que es duen a terme entorn d’aquest a les famílies.  

32,80%

75,40%

63,40%

47,80%
53%

32,10%

59,20%

40,80%

51%
44,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

El viatge en bus No fer classe Estar amb els amics Aprendre i conèixer
llocs nous

Estar a l'aire lliure

Evolució del que destaquen els alumnes, abans i després 
de l'activitat - Secundària

Exante ESO Expost ESO



33 
 

7.- Conclusions i recomanacions 
 

Indika afavoreix, sens cap mena de dubte, l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés 
a la cultura i a l’educació vinculada al patrimoni cultural, facilitant l’accés a espais 
patrimonials que difícilment visitaran a desenes de milers d’estudiants fora de l’educació 
obligatòria, sigui per motius socioeconòmics, socioculturals, de manca d’hàbits de 
participació, etc. Així mateix, això facilita la creació d’una certa vinculació dels usuaris 
amb el territori, les expressions artístiques i el llegat històric del mateix, com a part de 

la construcció de la pròpia identitat. 

En les línies següents trobareu, en els punts en negre, les conclusions de la diagnosi, i en 

els punts blancs, les propostes relacionades amb cadascuna d’elles. 

 La informació que es sol·licita als agents patrimonials ha anat evolucionant al 

llarg dels dos cursos acadèmics en que hem desenvolupat la diagnosi. En el cas 

del projecte educatiu les modificacions han anat encaminades a fomentar una 

planificació educativa que segueixi uns paràmetres qualitatius i que vagi 

orientada a la millora de l’acció educativa i de la interacció amb els centres 

educatius. Tot i això, aquestes modificacions han generat algunes contradiccions. 

És el cas dels criteris de valoració, especificats en el punt 6 de les bases, i l’annex 
3 del mateix document, on s’especifica quins punts ha d’incorporar el projecte 

educatiu de l’entitat. 
o Així doncs, caldria establir una pauta per al projecte educatiu que no 

només es correspongui amb els criteris de valoració, sinó també amb un 

plantejament més detallat, ja que l’actual pauta que ofereix l’Annex 3 no 

permet entendre als responsables què se’ls està demanant. 
o Caldria instar els ens a destacar, en el document del projecte educatiu, 

perquè l’activitat que desenvolupen és significativa per a l’educació dels 
joves i la ciutadania, punt que podria ser interessant poder avaluar per 

part de l’equip tècnic. 

o Vinculat amb els dos punts anteriors, es proposa inaugurar el període de 

sol·licituds amb una sessió informativa sobre el projecte educatiu, que 

ajudi als ens patrimonials a donar sentit al procés de redacció del 

projecte. Així mateix, caldria que aquesta pauta es mantingués estable al 

llarg dels anys per evitar que cada curs calgui renovar el document del 

projecte educatiu. 

 

 Tot i que en el BOP s’estableix el compromís dels ens a fer visible el programa al 

seu lloc web, això es fa de forma irregular, i en alguns casos amb poca visibilitat. 

o Realitzar una guia d’estil, tot facilitant els logos oficials en diversos 
formats (tal com es pot fer amb el logo de la Diputació), perquè totes les 

entitats utilitzin la mateixa imatge i descripció del programa. 
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 Al llarg de l’avaluació, s’ha detectat que alguns ens o entitats usen la subvenció 
del programa tot i disposar d’altres subvencions que ofereixen una major 
cobertura. En aquests casos, normalment es segueix una mateixa pauta: primer 

es demana la subvenció Indika, com si l’activitat tingués el preu normal i, en 
segona instància, es cobreix l’import restant, no subvencionat per la Diputació, 
a través de l’altra font de finançament, la qual és, habitualment, l’ajuntament de 

la localitat. 

o Per evitar aquesta duplicitat, caldria que, en la documentació que es 

presenta per tal d’optar a la subvenció, els sol·licitants especifiquin les 
altres subvencions de les quals disposen i la font; així com el compromís 

de no fer ús del programa Indika en els casos en que es disposa d’una 
altra font de finançament que cobreix més del 70% de l’import. 

o Clarificar el mapa de subvencions per poder millorar sinèrgies amb altres 

administracions públiques. 

 

 Els problemes per interactuar amb el Departament d’Ensenyament s’han fet 
paleses en el mateix procés de redacció de la diagnosi, fent evident la distància 

entre l’educació formal i l’educació cultural que dificulta l’establiment de 
sinergies entre les dues àrees de les administracions, siguin de la Generalitat o 

de la Diputació. Així mateix, les iniciatives que impulsen la presència del 

patrimoni en l’educació han estat poc reeixides fins avui, entre altres motius 
degut a la manca d’inversió des del Departament. 

o Establir un laboratori permanent entre les dues institucions hauria de 

permetre afrontar les noves tendències pedagògiques amb una millor 

capacitat d’adaptació des de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves 

Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. 

o En vinculació amb el punt anterior, es planteja la possibilitat d’impulsar 
projectes de llarga durada que impliquin el treball conjunt entre centres 

educatius i centres patrimonials al llarg de tot el curs acadèmic. Aquests 

són valorats molt positivament pel major impacte que té sobre els 

participants, mentre que les activitats d’un sol dia generen un impacte 
poc significatiu a partir de l’experiència. Això implicaria que la Diputació 

destinés més diners a menys alumnes, però garantint impactes educatius 

molt majors del que estem assolint actualment. 

o Tant l’impuls de projectes de partenariat, com l’impuls de la millora de 
l’acció educativa precisen de canviar els hàbits de treball des dels dos 
àmbits, docents i educadors, posant èmfasi en els beneficis que poden 

aportar aquestes propostes. Oferir formació sobre pràctiques educatives 

vinculades al patrimoni s’ha compartit com una bona opció per acostar 
els docents a les possibilitat que poden oferir els agents patrimonials i la 

innovació educativa als educadors i responsables dels recursos educatius, 

com a mecanisme de foment d’una acció educativa de qualitat. 
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 Com ja s’ha comentat amb anterioritat, tot i que la cobertura de la subvenció per 

a les activitats és molt àmplia, els centres educatius troben oportunitats molt 

escasses d’accedir a ajudes econòmiques per al transport fins als espais 

patrimonials de fora la zona metropolitana, degut a les companyies de transport 

amb les quals tenen establert el conveni. 

o En aquest sentit, la proposta va orientada a oferir un suport econòmic no 

només per al desenvolupament de l’activitat, sinó també en el transport, 

per als centres educatius que tinguin més necessitat i per a activitats en 

espais patrimonials de proximitat. 

o Formalitzar un criteri d’adjudicació de la subvenció que posi en valor la 
proximitat de l’espai patrimonial visitat, com a forma d’incentivar que la 

sortida en si mateixa sigui més econòmica i de fomentar el coneixement 

del patrimoni proper. 

 

 L’enquesta d’avaluació emprada des de la Diputació fins al moment només 
permetia dur a terme un seguiment del desenvolupament de les activitats en 

diversos aspectes, tant pel que fa al disseny de l’activitat, com la tasca 
desenvolupada pels educadors. Tot i això, no aconseguia una lectura dels 

impactes que genera l’activitat en els usuaris ni obtenir una imatge més àmplia, 
més enllà de la mateixa activitat. 

També cal tenir present que el sistema de recollida de la informació en paper 

imprès feia impossible, degut al gran volum d’enquestes recollides, una 
sistematització de la informació. 

o Des de la Càtedra es proposa una renovació d’aquesta enquesta en dues 

fases. La primera és una renovació dels continguts de de la mateixa, 

aprofitant els canvis que s’implementen enguany en el mecanisme de 

reserva. Usant un espai web vinculat al de reserves, aquest haurà de 

poder automatitzar la lectura de les dades, oferint a l’equip tècnic una 
major informació de la que obté ara mateix. D’altra banda, es recomana 
que aquesta pràctica serveixi també per incentivar un hàbit 

d’autoavaluació per part dels mateixos agents patrimonials. Vegeu la 
proposta a l’annex 10.3. 
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https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/in-english/ 

https://www.kulturkontakt.or.at/html/E/wp.asp?pass=x&p_lcd=en&p_title=8570&rn=148314 

https://www.mjc.cat/ 

https://www.salvador-dali.org/ca/ 

https://www.skr.fi/en/ajankohtaista/almost-200000-art-testers-on-the-move 

https://www.ssgreatbritain.org/brunel-institute/museums-schools-programme 

https://www.vienna.at/freier-eintritt-unter-19-jahren-besucherzahlen-der-museen-

gestiegen/3354842 
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9.- Relació de participants a l’estudi 
 

Alba Solés 

Ana Peña 

Anna Carpena 

Anna Coll 

Carles Bordas 

Carme Baqué 

Carme Gilabert 

Carmina Ontiveros 

Eva Duran 

Fina Angelats 

Glòria Ñaco 

Glòria Sanz 

Lada Servitja 

Lluís Figueras 

Maria Ballús 

Maria Teresa Genís 

Marta Pujol 

Merche Jiménez 

Mireia Tresserras 

Mita Jordà 

Montse Buch 

Montse Masdevall 

Núria Pastors 

Pere Costa 

Roser Batllori 

Teresa Casas 

  



41 
 

10.- Annexos 
 

10.1.- Exemples de cas a nivell internacional 
 

Per Nevelina Pachova 

Reducing barriers to young people’s access to culture and enhancing knowledge of 
cultural heritage amongst them are key policy goals at both the European and national 

level. Different countries have opted for different ways of achieving them. 

In Austria, for example, all federal museums have an art education department and offer 

a large variety of services for schools and young people. Since 2010, the initiative "Freier 

Eintritt bis 19"15 (“free admission until the age of 19") has enabled more than 5 million 

children and young people to access the biggest cultural treasures of Austria. Children 

and adolescent are also entitled to own a culture passport if their family income is below 

the poverty risk threshold. Moreover, cultural apprenticeship programs stimulate young 

people to develop an interest in culture and the arts. The p[ART] programme16, which 

was initiated ca. 10 years ago, supports the development of sustainable cooperation 

projects between schools and cultural institutions over a period of three years. 

Therefore, does the program culture connected17 which is an initiative of the Federal 

Ministry of Education, Science and Research. Finally, individual museums organize a 

wide range of specialized guided tours for students followed by hands-on creative and 

interactive workshops aimed at giving young people the chance to engage with the 

topics covered in an active manner. 

In the UK, where bridge organizations are mostly in charge of linking schools and cultural 

institutions, the Museums and schools programme (2012-16)18, which was funded by 

the Department for Education and Arts Council England, involved regional and national 

museums forming partnerships with schools in areas with the greatest need to increase 

the number of pupils receiving high-quality educational visits. Other pprograms and 

initiatives aimed at supporting young people's discovery and appreciation of the cultural 

and artistic heritage of England include the Heritage Schools Programme19. In the 

framework of which heritage education managers working with up to 14 schools each 

offer curriculum support, coordinate training and facilitate partnerships with local 

heritage providers; each of the schools involved has a lead teacher who is trained to 

embed local heritage in their school's curriculum. Furthermore, the Young Roots 

                                                           
15 https://www.vienna.at/freier-eintritt-unter-19-jahren-besucherzahlen-der-museen-
gestiegen/3354842 
16 https://www.kulturkontakt.or.at/html/E/wp.asp?pass=x&p_lcd=en&p_title=8570&rn=148314 
17 https://www.culture-connected.at/home/ 
18 https://www.ssgreatbritain.org/brunel-institute/museums-schools-programme 
19 https://historicengland.org.uk/services-skills/education/heritage-schools/how-programme-operates/ 
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programme20 uses lottery funding; to provide grants for helping young people aged 11 

to 25 explore their heritage by planning and delivering their own projects. 

In Finland, the Finnish Cultural Foundation has invited all 15 year olds to visit a local and 

national art institution as a part of the cultural education given in schools as part of its 

Art Testers program21. The opportunity is equal and free for all regardless of which part 

of the country the pupils are living. Also, a local Youth Pass system offers free visits to 

young people to culture and sport activities, events and also public transport, 

see Nuorisopassit of Town of Pori. Furthermore, an assistant Pass allows free entrance 

to assisting persons. 

With respect to cultural education more concretely, the Cultural Environment Strategy 

2014–202022 of Finland states that one of the goals is that “children, young people and 

adults have acquired good skills and competence in recognizing and understanding 

special features of the cultural environment and know how to work actively for it. 

Museums act as regional and local centers of lifelong learning of the cultural 

environment.” In this respect, the Association of Cultural Heritage Education in 

Finland23 promotes education in cultural heritage and cultural environment. It serves as 

an expert, influencer, promoter, developer, and communicator of cultural heritage 

education and education of culturally sustainable development. The target is to 

strengthen the cultural competence of especially children and youth – information, 

skills, and experiences regarding diverse cultural heritage – and to support identity 

building, involvement in culture and society, and the fulfilment of cultural rights. The 

association has for example got funding for organizing history clubs based on the results 

of the questionnaire where young people were asked about what kind of recreational 

activity they are interested in. The project is funded based on the key project of 

Government Programme aiming to increase the provision of art and cultural activities in 

schools.  

  

                                                           
20 https://www.hlf.org.uk/looking-funding/our-grant-programmes/young-roots 
21 https://www.skr.fi/en/ajankohtaista/almost-200000-art-testers-on-the-move   
22 http://www.ym.fi/culturalenvironmentstrategy 
23 https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/in-english/ 
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10.2.- Observacions in situ combinades amb entrevista amb el cos docent i focus 

group amb l’alumnat 
 

Per Adrià Sasal 

RESUM/CONCLUSIONS OBSERVACIÓ MAC GIRONA (17/02/2017) 

 Personalment, vaig trobar a faltar l’enllaç de tot allò que s’estava tractant en la 
visita amb la realitat concreta dels participants. En l’entrevista amb la mestra, ja 
va sorgir aquest punt com a punt central per tal d’apropar tot allò que s’està 
tractant al llenguatge i rang de coneixement dels participants. 

 El llenguatge (general) ha estat adequat, però amb una perspectiva totalment 
etnocèntrica. Necessitat d’adaptar les aules, activitats, tallers... a la realitat 
actual de les aules i de la societat. 

 En el cas de l’Escola Silvestre Santaló, aquest aspecte és transcendental degut a 
la realitat i idiosincràsia de l’escola. En l’entrevista, la mestra ja va apuntar a que 
les característiques de Salt i de l’Escola Silvestre Santaló són particulars (en major 
o menor grau totes les escoles ho deuen ser). Tot i això, estem parlant d’una 
escola amb un percentatge altíssim d’alumnes nouvinguts (sinó ells, el seus 
pares): per exemple, la religió majoritària dels alumnes de la classe i de l’Escola 
en general són musulmans. Aquest fet ja suposa tota una realitat concreta, des 
de la qual és necessari treballar a l’Escola i en el cas concret que estem treballant, 
a les activitats del projecte Indika. 

 Durant la visita, va ser la mestra qui tota l’estona mirava d’enllaçar el que 
s’estava explicant als esquemes mentals dels seus alumnes (a través de buscar 
referències a l’àrab, a la religió musulmana, a la realitat del Marroc entre altres). 
Més enllà de la preparació acadèmica en relació al tema que treballin, que 
tinguin els tècnics de les diferents activitats del projecte Indika, és molt 
necessària la vessant educativa i la formació o coneixements en aquesta vessant. 
Cal tenir molt clar que el pòsit i continguts que n’extreguin els alumnes 
participants a cada activitat, depèn en gran mesura de la capacitat que tingui el 
tècnic i el mestre d’adaptar el que s’estigui treballant a la realitat particular de 
cada grup. 

 La valoració que fa el tutor de l’activitat i de la tècnica que l’ha dut a terme és 
molt bona. Tot i que des de la meva perspectiva ha faltat aquest vincle amb la 
realitat dels alumnes, és cert que ha fet una visita força dinàmica, gens feixuga i 
ha aconseguit que en determinats moments els alumnes participessin (fent 
representacions, alguna pregunta...) i amb els materials que ha presentat: un 
puzle que han fet entre tots i l’activitat-taller de construcció d’una via romana. 

 Crec que el fet que la valoració positiva per part de la mestra és un punt favorable 
a tenir en compte, ja que és ella qui ha acompanyat el grup a altres activitats, en 
el seu dia a dia.... 

 La tècnica ha parlat amb paraules com Termes, Sitja, Imperdible.... La mestra 
ràpidament ha mirat de traduir aquestes a paraules més properes a la realitat 
dels alumnes; algunes a l’àrab, alguns a altres conceptes com “spa” (més pròxim 
als alumnes). 

 A nivell global del projecte, crec que és molt interessant comptar amb activitats 
i visites de diferents tipologies: per exemple, el fet de ser un taller+visita museu 
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és molt ben valorat per la mestra del grup de l’Escola Silvestre Santaló ja que, 
per les característiques de la classe, és necessària una activitat més dinàmica i 
que combini les dues vessants. Tot i això, l’interessant crec que és que l’oferta 
d’activitats sigui el més àmplia i variada possible. Això juntament amb una bona 
explicació de la dinàmica de cadascuna d’elles pot permetre una millor elecció 
de l’activitat en la qual vol participar cada escola-grup. 

 La majoria del temari de l’imperi romà encara no havia estat treballat a l’aula. En 
l’entrevista amb la mestra ja em va explicar que aquest any, per dates, 
treballaran el temari més endavant. Això suposa que determinats conceptes no 
han estat treballats pel grup, i pot suposar una dificultat. Tot i això, el fet d’haver-
ho treballat en la visita, també permetrà que amb posterioritat, quan ho treballin 
a l’aula, ja tinguin uns conceptes o idees a partir de les quals vincular el que vagin 
fent. 

 La part del taller també és interessant per fer quelcom diferent i per poder portar 
a casa un material que els permeti incloure a les famílies en l’activitat que han 
realitzat, en el procés educatiu. 

 És interessant pensar la vessant “espacial” de la història, del patrimoni. Vincular 
com és la realitat actualment i com ho era en altres èpoques pot ser un bon punt 
de partida. 
 
 

RESUM/CONCLUSIONS OBSERVACIÓ ELS AIGUAMOLLS (05/05/2017) 

 El perfil d’aquesta activitat és molt diferent a la primera de la qual vaig fer 
l’observació. Es tracta d’un espai-entorn natural, d’una activitat a l’aire lliure. 
Aquest fet influeix molt en el tipus de “clima” en el qual es desenvolupa la 
jornada. 

 De la mateixa manera que en el MAC, la vinculació de l’activitat amb determinats 
aspectes curriculars del curs del grup que hi participa és molt clara. Especialment 
tot el relacionat amb les “ciències naturals”. 

 La relació d’aquesta activitat amb altres aspectes i aprenentatges importants 
pels alumnes que hi participen també és molt estreta. Des d’un primer moment 
(sobretot amb la tasca de la tècnic que ha dinamitzat l’activitat) s’ha vinculat el 
que s’ha anat parlant amb la conservació del medi ambient, la cura de l’entorn, 
la protecció dels espais naturals...: 

o En l’inici, s’ha contextualitzat la creació del parc amb la lluita dels 
habitants de l’Empordà durant els anys 70-80 per impedir que s’hi 
edifiqués. Això, juntament amb imatges comparant la zona 
d’Empuriabrava amb les dels Aiguamolls ha fet molt visuals les 
conseqüències que pot comportar el fet de tenir polítiques 
proteccionistes relacionades amb el medi ambient. 

o També s’han treballat al llarg de l’activitat aspectes relacionats amb els 
drets dels animals (a través del treball del centre de conservació, s’ha 
parlat de la perspectiva que molts cops es fomenta dels animals: 
mascotes. En aquest cas, hem estat parlant d’animals lliures, de com 
mantenir el seu entorn, de les seves necessitats, de com procurar no 
molestar en excés el seu dia a dia...) 
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o La vida vegetal també ha estat una temàtica central en els discursos i 
converses que s’han tingut. Hem vist alguna espècie protegida, espècies 
autòctones... 

 Al tractar-se d’una sortida a l’aire lliure, l’actitud dels nens i nenes ha estat força 
exaltada (sobretot al principi). Penso que després d’estar acostumats al dia a dia 
dins les aules és del tot natural que sigui així. En alguns moments ha estat 
complicat mantenir determinades actituds que afavorissin la guaita d’espècies (i 
la no afectació de la vida salvatge amb l’algaravia i els crits que s’han anat fent). 
De totes formes, la dinàmica de la jornada ha estat “positiva”, i poc a poc s’ha 
pogut mantenir una actitud més respectuosa amb l’entorn. Sens dubte, 
moments com aquests són transcendents per ser conscients de la necessitat de 
no alterar l’entorn (tot això lligat amb tot el dit abans de contaminació, 
construcció, protecció, animals salvatges...). 

 El llenguatge que s’ha fet servir per part dels tècnics que han dinamitzat 
l’activitat s’ha adequat força a les característiques dels alumnes. 

 Penso que s’hauria pogut aprofundir més en com s’ubiquen els aiguamolls dins 
l’entorn de l’Empordà i de Catalunya. Les vistes des d’un mirador crec que 
permetien aprofundir més en la ubicació espacial de l’entorn. 

 En aquesta visita, el paper dels i les mestres de l’Escola crec que no ha estat tant 
transcendent com en la primera. En la primera, l’origen i context dels alumnes 
els condicionava alhora d’entendre determinats conceptes i idees. En aquest cas 
penso que pel vocabulari dels tècnics, per la temàtica de la sortida i especialment 
pel context pròxim del dia a dia dels alumnes no ha estat tant important la tasca 
dels mestres per adequar els continguts. 

 Les dues tècnics que han dinamitzat la sortida han estat explicant que dos dies 
abans van venir a preparar-la (veure els tempos, distàncies....). Considero que 
aquest punt juga un paper molt a favor. En el cas que ens ocupa i pel que han 
explicat, no han realitzat moltes vegades la sortida (especialment una de les 
dues). El fet de no treballar en un museu concret o un conjunt patrimonial 
concret penso que determina la necessitat de preparar l’activitat d’una altra 
forma. 

 La formació de les tècnics estava molt relacionada amb el medi natural (biologia, 
ciències ambientals). 

 La mestra ha valorat molt positivament com s’ha desenvolupat l’activitat i el 
clima que s’ha creat entre els alumnes. Al principi, ha estat molt complicat 
mantenir silenci; tot i això, en les últimes zones de guaita, els mateixos alumnes 
es cridaven l’atenció entre ells per no aixecar molt la veu. 

 He trobat a faltar l’enllaç amb els continguts de l’aula per part de les mestres que 
han acompanyat el grup. Tot i que en algun moment s’ha apuntat alguna cosa al 
respecte, no s’han fet pràcticament referències al temari treballat a l’aula. 
(Entenc que en funció del mestre pot canviar moltíssim aquest fet). 

 La valoració positiva per part de la mestra crec que és un punt favorable a tenir 
en compte, ja que és ella qui ha acompanyat el grup a altres activitats, en el seu 
dia a dia... 

 A nivell global del projecte, considero que és molt interessant comptar amb 
activitats i visites de diferents tipologies: per exemple, el fet de ser un 
taller+visita museu és molt ben valorat per la mestra del grup de l’Escola Silvestre 
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Santaló, ja que per les característiques de la classe, és necessària una activitat 
més dinàmica i que combini les dues vessants. Tot i això, l’interessant crec que 
és que l’oferta d’activitats sigui el més àmplia i variada possible. Això juntament 
amb una bona explicació de la dinàmica de cadascuna d’elles pot permetre una 
millor elecció de l’activitat en la que vol participar cada escola-grup. 

 L’espai a l’aire lliure ha permès que els alumnes establissin relacions diferents a 
les que poden establir en un entorn tancat. 

 Penso que és importantíssima la inclusió d’activitats de coneixement del medi i 
de l’entorn on vivim. De la mateixa forma que els aspectes culturals de 
determinades visites afavoreixen la creació de vincles entre els alumnes, la visita 
d’espais naturals i la conservació de l’entorn natural permeten aprenentatges 
relacionats amb la sostenibilitat i la ubicació dins el món on vivim, dins el territori 
que compartim i que hem de cuidar entre tots. 

 

RESUM/CONCLUSIONS FOCUS GRUP ESCOLA SILVESTRE SANTALÓ DE SALT 
(27/02/2017) 
El focus grup ha estat realitzat amb 10 alumnes que havien participat a l’activitat 
Gerunda a l’època romana del MAC Girona el divendres 17/02/2017. A partir del guió de 
preguntes que havia preparat vam anar tractant diferents temàtiques. Les qüestions més 
interessants a destacar són les següents: 
 
La sortida va ser 10 dies abans del focus grup. Inicialment, hem repassat el que van fer 
al llarg de tot el dia. Han recordat detalladament el que van fer durant el dia i durant 
l’activitat. Aquest repàs ens ha servit per anar parlant de les temàtiques de la sortida i 
de com la van viure. 

 Tot i ser força genèric, el primer aspecte que destacaria després de la conversa 
amb el grup d’alumnes de l’Escola Silvestre Santaló de Salt és que, com a 
concepte general, tenen clar que la visita que van realitzar el passat divendres 
dia 17 de febrer tenia un “fil conductor”; el qual és que van estar parlant i 
treballant sobre com era la mateixa ciutat de Girona en l’antiguitat. Associat a 
això, i tot i que els és més difícil de situar històricament, també tenen clar que 
vam estar parlant sobre l’època dels romans. 
Aquesta interiorització és deguda a diversos factors. En primer lloc degut al 
treball de la seva mestra a l’aula alhora de treballar el tema. Seguidament, la 
introducció que va fer la tècnica del MAC també va servir per contextualitzar 
aquesta idea. Han recordat amb molt de detall un fris cronològic que els va 
presentar i en el qual s’hi podien veure les diferents èpoques de la humanitat i 
fer-se una idea de la franja de temps que representaven en el global de la història 
i la prehistòria. Aquesta introducció i fris cronològic van servir per associar 
l’activitat a un repàs, a un treball sobre una època passada. A aquests factors, cal 
afegir un puzle gegant que van realitzar conjuntament entre els alumnes de la 
classe durant el transcurs de l’activitat. En ell, es veia una reconstrucció de 
Girona a l’època romana. Sobreposat a aquest, la tècnica del museu tenia una 
representació actual de la ciutat. Aquest puzle i l’explicació adjacent van acabar 
de situar la idea de passat de Girona en el treball durant l’activitat i en el 
pensament dels alumnes. 
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Penso que aquests fets, permeten als alumnes agafar perspectiva sobre la 
realitat actual i com aquesta s’emmarca en el conjunt de la història de la 
humanitat de forma general i de la ciutat de forma més concreta. Això és sens 
dubte un valor molt important del que pot representar aquesta activitat i un 
museu com el MAC en el treball socioeducatiu a les escoles. 

 Han recordat amb força èmfasi el taller que van realitzar. Van fer una 
reproducció d’una secció d’una via romana a petita escala amb fang, sorra i 
pedres. Va ser una estona distesa i valoren molt positivament poder endur-se un 
record a casa. La mestra del grup també ha valorat molt bé el fet de que l’activitat 
tingués aquesta part més manual; per les característiques del grup ho creu molt 
necessari. 
En paraules de la mestra i en relació a aquest taller, cal afegir que el fet d’endur-
se un material a casa permet als nens i nenes que van assistir a l’activitat fer 
partícips als seus pares de la mateixa ja que els expliquen la sortida i els ensenyen 
el material. Preguntant-los sobre si havien parlat a casa del dia, tots els alumnes 
del focus grup han afirmat que sí. 

 Tots els alumnes del focus grup recorden haver visitat altres museus amb l’escola 
i sortides d’altres anys. 

 En quant a conceptes concrets, hem repassat alguns dels què es van tractar en 
l’activitat. Recorden conceptes com el comerç i com aquest va ser un dels valors 
o fets que van fer evolucionar les societats de l’època. També recorden el paper 
de les vies romanes alhora de comunicar l’imperi, i el poder militar dels romans 
a l’època. 

 En quant a aspectes negatius, la majoria ha explicat que la reproducció de la via 
romana que havien fet se’ls havia trencat. Dos dels alumnes també han explicat 
que no havien entès algunes de les paraules que deia la tècnica del museu. 
Aquest fet encaixa amb una de les preocupacions de la seva mestra, i que va 
exposar en l’entrevista. Degut a les característiques del seu grup classe i a la 
heterogeneïtat del seu grup en relació a la nacionalitat i cultura de les seves 
famílies; es troba que determinats conceptes que es donen per suposats que es 
coneguin pels alumnes de les escoles del país, els seus alumnes no els coneixen. 
Durant l’activitat, la mestra va estar molt atenta a fer de nexe entre el que 
s’anava explicant i els seus alumnes. És un aspecte a tenir en compte. 

 Finalment, afegir que la dinàmica que van realitzar a l’exterior del museu per 
finalitzar l’activitat, també la valoren molt bé. Afegir punts i activitats dinàmics a 
les sortides sembla que és un aspecte a destacar tant pels alumnes com pels 
mestres. 

 
 
RESUM/CONCLUSIONS FOCUS GRUPESCOLA LACUSTÀRIA DE LLAGOSTERA 
(29/05/2017) 
El focus grup ha estat realitzat amb 8 alumnes que havien participat a la sortida als 
Aiguamolls de l’Empordà el divendres 05/05/2017. A partir del guió de preguntes què 
havia preparat hem anat tractant diferents temàtiques. Les qüestions més interessants 
a destacar són les següents: 
 
La sortida va ser 22 dies abans del focus grup, tot i això recorden amb molt de detall el 
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que van fer durant el dia. A l’inici del focus grup, hem repassat el que van fer al llarg de 
tot el dia. A partir d’aquest repàs, han anat sorgint molts aspectes concrets relacionats 
amb la temàtica de l’activitat i amb les vivències que van tenir durant el dia. 

 La primera temàtica (clau des del meu punt de vista) que ha sorgit és tot el tema 
de la conservació del medi ambient. A l’inici de la sortida, en la presentació, les 
tècniques que dinamitzaven l’activitat van presentar els Aiguamolls com a Parc 
Natural que són. I van explicar com es van crear en un inici (amb tota la lluita 
ciutadana per evitar que si construïssin urbanitzacions). Aquest fet va quedar 
impregnat en els participants (recorden amb molt de detall les dades que es van 
exposar). 
Això és del tot clau des del meu punt de vista. Al llarg de tot el focus grup han 
estat molt recurrents les vinculacions que els alumnes han anat fent amb el tema 
de la conservació. Tots han explicat que creuen que és molt important la 
conservació del medi ambient i que cal preservar espais per què la flora i fauna 
es conservin en el seu estat natural, per lluitar contra la contaminació. Penso que 
en el cas d’un Parc Natural és molt important que aquest missatge es transmeti 
a tots aquells que el visiten (és part de la seva raó de ser). També penso que és 
molt encertat per part de les tècniques partir d’aquest punt ja en la presentació. 
Va permetre que quedés el missatge clar d’entrada i que al llarg de l’activitat 
s’anés vinculant el que s’anava fent a aquest missatge. 

 Han descrit i se’n recorden de moltes de les espècies animals i vegetals que vam 
veure al Parc. Recorden aus, rèptils, flors, plantes. 

 Només 2 dels 8 han explicat que coneixien els Aiguamolls de l’Empordà abans 
d’anar-hi amb l’escola. 

 A partir de la visita, hem pogut parlar de quins d’ells han visitat altres Parcs 
Naturals. Els 8 han explicat que han estat en altres reserves o Parcs Naturals. 
Alguns han estat capaços de recordar de forma molt concreta en quins i altres 
han fet descripcions més ambigües. Tot i això, és interessant veure que en el seu 
imaginari van teixint una imatge d’espais dedicats a la conservació del medi 
natural. 

 Un altre aspecte molt interessant, és el fet que tots ells han explicat que han 
parlat molt de la visita a casa (amb mares, pares, germans, germanes...). És 
important establir vincles entre l’escola i les famílies (des d’una perspectiva 
educativa). A més, és interessant pensar que es tracta d’una altra eina de 
sensibilització i coneixement d’aspectes mediambientals en aquest cas; 
extrapolable a aspectes culturals (des d’una perspectiva més cultural). 

 Tots ells se’n recorden de sortides fetes amb l’escola en cursos anteriors: a la 
Draga, a museus... 

 També hem parlat de quin treball han fet a l’aula abans i després de realitzar 
l’activitat als Aiguamolls de l’Empordà. Han explicat que havien vist un vídeo, 
havien parlat de les normes per visitar un espai d’aquestes característiques, 
havien fet un dibuix previ a com s’imaginaven el Parc i un dibuix posterior a com 
era ara que l’havien visitat, van explicar activitats en anglès i activitats de 
matemàtiques vinculades més directa o indirectament amb la temàtica de 
l’activitat. Això confirma: d’una banda que en el cas de l’Escola Lacustària 
treballen per projectes i que vinculen activitats que realitzen amb el temari i 
currículum de les diverses assignatures que treballen amb els alumnes. D’altra 
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banda, també confirma el que apuntaven les mestres en les seves entrevistes, i 
és que, a més del sentit que tenen les activitats i sortides en si mateixes i sobre 
la temàtica que tracten, els permeten treballar i vincular aspectes educatius de 
l’aula i treballar-los fora d’aquesta. 

 Relacionat amb aquest últim punt i amb les vivències que tenen els alumnes que 
participen en activitats i sortides. També es desprèn del què han anat explicant 
els nens i nenes en el focus grup que hi ha tot d’aspectes relacionats amb: la 
cohesió de la classe (han parlat de vivències concretes, compartides entre ells i 
amb altres companys); i aspectes de comportament i actituds a mantenir en 
situacions i espais, en aquest cas en un Parc Natural (han explicat que calia 
mantenir un cert silenci en els miradors, que no s’havia de molestar els animals, 
que no s’havien d’arrencar plantes ni flors...). 

 En quan a aspectes que pensen que són negatius, d’una banda només han fet 
referència a qüestions anecdòtiques (estaven cansats de caminar, una mica llarg, 
i tenien una mica de gana), i d’altra banda recorden que una de les tècniques va 
“arrencar una planta” després d’haver-los explicat que en un espai natural això 
no es podia fer. Cal dir que la planta que va arrencar era per ensenyar-los les 
parts d’aquesta i que es tractava d’una espècie molt comú. Tot i això , aquest 
aspecte el recorden diversos dels alumnes del focus grup. Penso que aquest fet 
té relació amb com integren els nens i nenes el missatge de conservació del medi. 

 Finalment, també recorden l’activitat que van realitzar després de dinar; una 
activitat més lúdica (un “pilla-pilla” organitzat segons la “cadena alimentaria”). 
Relacionen aspectes teòrics amb el fet de realitzar una dinàmica més vinculada 
al món del lleure. 
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10.3.- Una nova proposta d’avaluació de les activitats vinculades al programa 
Indika per als docents 
 

Per Marc Francesch 

A petició de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, s’ha 
elaborat una nova proposta d’enquesta que ha de permetre obtenir una imatge més 
extensa i ordenada de l’impacte qualitatiu de les activitats que subvenciona el 

programa. Entenem que l’equip tècnic de la Diputació pot, a través del seguiment que 

efectua de les activitats que desenvolupen les entitats que s’acullen a Indika, valorar 
l’avenç cap a una acció educativa de qualitat que duen a terme les empreses i 

equipaments, incentivant-ne el treball competencial i la cerca de majors impactes en els 

usuaris. 

Així doncs, plantegem dos àmbits d’avaluació entorn de la tasca que efectuen els ens 
patrimonials que s’acullen al programa, l’acció educativa pròpiament i els impactes que 
aquesta genera. L’acció educativa, com hem vist a la figura 10 del document, la 

desgranem en sis sub-apartats que estructuren totes les peces de l’engranatge que ha 
de composar el desenvolupament d’aquesta tasca:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquests sis punts, proposem avaluar-ne quatre a través de l’enquesta, mentre que els 

altres dos, marcats en taronja, es plasmaran únicament en el projecte que s’entrega per 
a optar a participar al programa. Aquests quatre són els que apareixen en blanc. 

Acció 

educativa 

Projecte educatiu 

Metodologies 

Recursos 

Interacció centre educatiu – 

ens patrimonial 

Organització 

Avaluació 
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Tanmateix, cal mencionar que en el projecte educatiu cal exposar i justificar cadascun 

dels punts anteriors, mentre que l’enquesta ens ha de permetre corroborar que aquests 
s’estan acomplint. 

D’altra banda, considerem que els impactes que han de generar les activitats vinculades 
al patrimoni cultural han de comptar amb els següents aspectes: fomentar la 

participació cultural, apoderar els/les receptors/es i generar aprenentatges significatius. 

Per a assolir aquests plantejaments, considerem imprescindible un quart pilar, la 

innovació en les pràctiques educatives. 

 

Participació cultural Aprenentatge significatiu 

Apoderament Innovació pedagògica 

 

 

Així doncs, les preguntes plantejades a l’enquesta han de permetre obtenir una lectura, 
encara  que no pugui ser complexa, d’aquests aspectes. Vegem la seva distribució tot 
seguit. Cadascun dels àmbits troba correspondència amb almenys una de les preguntes 

exposades a continuació, ja ordenades segons una disposició lògica que faciliti la 

resposta per part del/de la docent: previ a l’activitat, desenvolupament, aspectes 
qualitatius i posterior. 

L’enquesta prendria la forma que mostrem a continuació, mitjançant afirmacions que 

permetin a la persona enquestada mostrar el seu grau de conformitat envers cadascuna 

d’elles, sistema anomenat “Escala Likert”, al seu torn, cadascuna de les preguntes ens 

dona informació sobre algun criteri àmbit els quals s’indiquen a la columna de la dreta. 
Vegem-los tot seguit: 

 

Identificador de l’activitat i el grup: 

- Entitat organitzadora 

- Activitat 

- Centre educatiu 

- Nivell curricular del grup 

- Data i hora de l’activitat 
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Preguntes mitjançant escala Likert o similar: 

Pregunta Àmbit d’avaluació 

-          La informació prèvia rebuda en el moment de la reserva ha 
estat satisfactòria. 

Interacció   

-          Hi ha hagut el feedback necessari entre docent i educador/a 
per preparar l’activitat. Interacció   

-          S’ha facilitat material per a poder contextualitzar els 
continguts de l’activitat abans del dia del desplaçament. Recursos   

     

-          La introducció de l’activitat ha estat adequada. Metodologia Organització 

-          L’activitat ha estat ben organitzada. Organització   

-          Els continguts s’adeqüen al nivell curricular del grup. Interacció Metodologia 

-          L’activitat presenta metodologies i/o recursos innovadors. Innovació   

-          Els materials pedagògics de suport emprats són idonis per a 
l’activitat. Recursos   

-          L’educador/a presenta els coneixements i les actituds 
necessàries, resolent als alumnes els dubtes sorgits durant 
l’activitat. 

Metodologia   

-          S’inverteix un espai de temps adequat per a compartir 
conclusions entre educador/a i alumnat. 

Metodologia Organització 

      

-          S’ha incentivat la participació de l’alumnat durant l’activitat. Metodologia   

-          L’activitat fomenta la sensibilització envers el patrimoni per 
part de l’alumnat. Apoderament   

-          L’activitat genera inquietuds entre l’alumnat per descobrir 
més coses sobre la temàtica tractada. 

Participació   

-          Les metodologies emprades han facilitat que l’alumnat hagi 
mantingut l’interès al llarg de tota l’activitat. Metodologia   

-          L’alumnat és capaç de relacionar conceptes de la seva 
realitat quotidiana amb el que s’ha treballat durant l’activitat. 

Aprenentatge 
significatiu 

  

-          L’activitat acompleix els objectius que es descriuen en la 
informació prèvia. 

Interacció   

-          L’activitat ha donat resposta a les meves expectatives 
(objectius, continguts, etc.). 

Interacció   

      

-          Es compta amb material de qualitat per a poder seguir 
treballant els continguts a l’aula. Recursos   

 

Finalment, les dues darreres preguntes corresponents a l’impacte del programa INDIKA 

pròpiament: 

- Poder accedir a la subvenció del Programa INDIKA ha estat determinant per escollir 

aquesta activitat. 

 

 



53 
 

- Com ha conegut el programa INDIKA?  

 Correu postal – desplegable 

 Correu electrònic 

 Web de recursos pedagògics de la Diputació de Girona 

 Premsa 

 Revista GUIX 

 Xarxes socials 

 Informació proporcionada des de l’entitat patrimonial 
 Altres companys/es 

 Ja el coneixia 

 

Totes les preguntes tenen el mateix pes a nivell d’avaluació; dins de cada àmbit, caldria 
fer la mitjana entre totes les valoracions aportades, obtenint una única puntuació per a 

cada àmbit. Al mateix temps, el processament de la informació hauria de permetre llegir 

les respostes a les preguntes de forma individual, per a poder conèixer les valoracions 

de forma més detallada. 

Finalment, mitjançant els indicadors que s’esmentaven en la proposta d’enquesta, 
s’hauria  de poder filtrar la informació segons ens patrimonial, segons activitat o segons 

nivell curricular, per tal de poder conèixer les valoracions recollides des de perspectives 

diferents. 

 

 


