
“EDUCACIÓ SOCIAL 
I EMOCIONAL 

PER MITJÀ 
DE LES ARTS”

DIA:	  disvendres	  14	  i	  dissabte	  
15	  de	  novembre	  de	  2014
LLOC:	  saló	  d’actes	  del	  MuVIM
HORA:	  17:30	  h.	  Recepció	  i	  
inscripció	  a	  les	  III	  Jornades	  de	  
Teatre	  i	  Educació	  als	  Museus.	  

DESTINATARIS:	  professorat	  de	  
tots	  els	  nivells	  educatius,	  
animadors	  socioculturals,	  
mediadors	  de	  museus	  i	  tota	  
persona	  interessada	  en	  els	  
temes	  de	  la	  formació	  artística.

ORGANITZADES

Coordinador:	  Antoni	  Navarro

Organitzen:	  MuVIM	  i	  Postgrau	  
de	  Teatre	  en	  l’Educació	  de	  la	  
Universitat	  de	  València.

Col·laboren:	  CEFIRE	  de	  
València,	  Espacio	  Inestable	  i	  
Avecteatre	  i	  Educació,	  Ñaque	  
Editorial,	  Fundació	  Bromera

Continua a la pàgina 2

Si	  partim	  de	  la	  idea	  com	  
deia	  Adorno	  que	  és	  evident	  
que	  res	  de	  tot	  allò	  
relacionat	  amb	  l'art	  és	  
evident,	  hem	  d'arribar	  a	  la	  
conclusió	  que	  ens	  calen	  
eines	  de	  mediació	  entre	  
l'obra	  artística	  (entesa	  
aquesta	  en	  el	  seu	  sentit	  
més	  ample,	  des	  d'un	  
objecte	  o	  quadre	  d'un	  
museu	  Yins	  a	  una	  dansa	  o	  

una	  obra	  teatral)	  i	  el	  
receptor.	  La	  formació	  dels	  
usuaris	  de	  la	  cultura	  hauria	  
de	  passar	  per	  tant,	  per	  un	  
procés	  d'alfabetització	  
artística	  que	  comprendria	  
des	  de	  “veure	  art”	  Yins,	  com	  
no	  podria	  ser	  d’altra	  
manera,	  a	  “fer	  art”.

“És evident que res d’allò relacionat amb  
l’art és evident” 	  Teodoro	  Adorno

18:00	  h.	  Conferència
Mariola	  Ponce	  
“LIENZOS	  DE	  LUZ,	  EL	  ARTE	  
DE	  ACTUAR	  EN	  LA	  SOMBRA”
(Coordinadora	  del	  projecte	  
Pez	  en	  el	  agua).

19:30	  h.	  Paula	  Salinas	  	  
Escalante,	  centre	  teatral:	  una	  
experiència	  de	  formació	  
d’espectadors	  
(Coordinadora	  de	  la	  Sala	  
d’Exposcions).	  

20:00	  h.	  Espectacle-‐
conferència:	  “El	  Teatre	  
Playback	  als	  museus”	  
Conduïda	  per	  Tomás	  Motos	  
(Dr.	  Postgrau	  de	  Teatre	  en	  
l’Educació	  de	  la	  U.V.)

TEATRE I EDUCACIÓ ALS MUSEUS

POSTGRAU DE TEATRE EN L’EDUCACIÓ                                                                                      III JORNADES AL  MuVIM

HTTP://WWW.POSTGRADOTEATROEDUCACION.COM/III-JORNADES-DE-TEATRE-EDUCACIO-ALS-MUSEUS/

http://www.postgradoteatroeducacion.com/iii-jornades-de-teatre-educacio-als-museus/
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CONFERÈNCIA 

TOMÁS MOTOS

“Impacte de l’experiència 
artística en el 

desenvolupament social i 
emocional dels joves” 

PETXA-KUTXA 

COMUNICACIONS
Comunicacions breus: 20 diapositives a 20 
segons = 6,40 minuts

FARENHEIT 451	  Xavi	  Villaplana	  
IES	  TIRANT	  LO	  BLANC	  de	  TORRENT.	  
A	  un	  futur,	  no	  es	  permet	  llegir	  
ni	  escoltar	  música	  ni	  ballar;	  

tampoc	  reunir-‐se.	  L’Estat	  vigila	  
absolutament	  tots	  els	  
moviments	  i	  accions	  dels	  
ciutadans.	  Vivim	  a	  una	  mena	  de	  
democràcia:	  ‘Democràpolis’	  
però	  hi	  ha	  un	  grup	  de	  persones	  
que	  es	  resisteix.	  Són…	  ‘els	  
diferents’:	  ETS	  	  TU	  	  
DiFERENT?

TU ETS 
EL/LA PROTAGONISTA

• • •

FLASHMOB	  PER	  LES	  ARTS	  
Reunió en un lloc públic per a fer 

alguna cosa inusual i que de cop i 

volta es dissol. Encara que molts 

creuen que no tenen cap motivació 

específica que no siga 

l’entreteniment pensem que tota 

reunió de persones amb una 

manifestació d’idees és política.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

A	  través	  de	  l'apreciació	  i	  
valoració	  de	  l'obra	  artística	  es	  
desenvolupen	  moltes	  
capacitats	  del	  subjecte	  
receptor	  (espectador,	  visitant	  
del	  museu,	  assistent	  a	  un	  
concert).	  En	  aquestes	  jornades	  
posarem	  l'èmfasi	  en	  com	  l'art	  
és	  un	  espai	  per	  al	  
desenvolupament	  personal	  i	  
social	  de	  l'individu.	  Sobretot	  si	  
tenim	  en	  compte,	  com	  diuen	  
els	  experts	  en	  creativitat,	  que	  
l'obra	  d'art	  més	  completa	  que	  

realitzem	  al	  llarg	  de	  la	  nostra	  
vida	  és	  la	  construcció	  de	  
nosaltres	  mateixos.
Mitjançant	  les	  tècniques	  
dramàtiques	  podem	  arribar	  a	  
nivells	  més	  alts	  de	  comprensió	  
i	  apropiació	  de	  les	  obres	  
artístiques	  atès	  que	  aquestes	  
són	  un	  llenguatge	  total	  i	  posen	  
en	  relació	  al	  receptor	  amb	  
l'obra	  d'art	  i,	  sobretot,	  
propicien	  la	  relació	  entre	  
receptors.
Per	  últim,	  emmarcarem	  
aquestes	  propostes	  des	  del	  
“Teatre	  Museu”	  una	  modalitat	  
del	  “Teatre	  Aplicat”	  que	  
implica	  als	  visitants	  dels	  
museus	  en	  activitats	  
dramàtiques	  per	  millorar	  la	  
seua	  experiència	  durant	  
l’estada	  al	  museu.	  Recorre	  als	  
jocs	  i	  simulacions	  teatrals	  
amb	  Yins	  educatius,	  
informatius	  i	  
d'entreteniment.	  En	  
general,	  aquesta	  tasca	  és	  
realitzada	  per	  actors	  
professionals,	  que	  
representen	  un	  personatge	  
-‐o	  personatges-‐	  tot	  
utilitzant	  la	  narrativa	  
dramàtica.	  El	  TM	  es	  
refereix	  tant	  a	  la	  
representació	  teatral	  
d'una	  obra	  als	  museus	  
com	  a	  la	  utilització	  de	  
qualsevol	  de	  les	  múltiples	  
tècniques	  dramàtiques.

Idees per a l’educació social i emocional

1. 	
 Rafa Palomares i María 
José Guisado

2. 	
 Marc Escrig

3. 	
 Paco Valiente

4. 	
 Jesús Marco

5. 	
 Joan Collado

6. 	
 Beatriz Rico

7. 	
 Xema Palanca

8. 	
 Gilberto Scaramuzzo

9. 	
 Mariola Ponce

10. 	
 Tomás Motos

COL·LABORADORS &
PONENTS PETXA-KUTXES 

Pilar	  Ortega,	  Domingo	  
Ferrandis,	  Lucía	  Arce,	  Ana	  
Caja,	  Nieves	  Cervera,	  Àlex	  
Gutiérrez,	  Ximo	  Sirera,	  Anna	  
Gascón;	  Blanca	  Amorós,	  Juan	  
Jesús	  Yelo,	  	  Inma	  Losa;	  Sonia	  
Casquete;	  Antoni	  Navarro;	  
Ximo	  Micó,	  Gilberto	  
Scaramuzzo...



PAISATGES SONORS (J. J. Yelo): 
TOT ESCOLTANT LA PINTURA

TEMES

1.	  Del	  llenç	  a	  l’escena:	  
un	  viatge	  emocional

2. Teatre	  de	  la	  imatge:	  
estètica	  de	  l’oprimit

3. Tot	  descobrint	  noves	  
sonoritats

4. Els	  colors	  de	  la	  veu

5.  Expandir	  el	  temps	  

6.Culinart:	  l’art	  com	  a	  
experiència	  
multisensorial

7. La	  improvisació	  
dramàtica	  i	  les	  arts	  
plàstiques

8. L'insegnamento	  
dell'italiano	  mediante	  
la	  pedagogia	  
dell'espressione

OBJECTIUS

	  -‐	  ReYlexionar	  sobre	  les	  noves	  possibilitats	  que	  
ofereix	  a	  la	  societat	  el	  teatre	  aplicat	  des	  de	  la	  
perspectiva	  del	  museu	  com	  a	  centre	  generador	  
de	  cultura.
-‐	  Descobrir	  la	  virtualitat	  del	  teatre	  aplicat	  en	  
l’àmbit	  del	  teatre	  als	  museus	  per	  a	  l’educació	  
emocional,	  social	  i	  estètica	  dels	  espectadors	  i	  
dels	  usuaris	  de	  la	  cultura.
-‐	  Establir	  formes	  de	  col·laboració	  entre	  entitats	  
que	  utilitzen	  el	  teatre	  com	  servei	  educatiu:	  
museus,	  companyies	  teatrals,	  centres	  de	  
formació	  permanent,	  formació	  del	  professorat,	  	  
etc.

-‐Debatre	  sobre	  la	  importància	  de	  
l’educació	  de	  la	  mirada	  en	  el	  
currículum	  escolar.

CONTINGUTS

-‐	  Educació	  social	  i	  emocional	  per	  mitjà	  
de	  l’art	  i	  la	  pràctica	  artística.
-‐	  Anàlisi	  de	  la	  modalitat	  del	  teatre	  
aplicat	  “teatre	  als	  museus”	  i	  la	  seua	  
utilització	  en	  la	  innovació	  educativa.
-‐	  Estratègies,	  metodologies	  i	  eines	  del	  
teatre	  aplicat	  per	  a	  la	  dinamització	  dels	  
museus.
-‐	  Estratègies	  de	  l’experiència	  artística	  per	  
ala	  “formació	  al	  llarg	  de	  tota	  la	  vida”
-‐	  Fórmules	  de	  gestió	  transversal	  i	  de	  
dinamització	  de	  projectes	  artístics	  en	  
àmbits	  de	  l’educació	  formal	  i	  no	  formal.

Resultats 
enquesta

Com influeix l’experiència artística en l’alumnat?
valors aproximats

Creatiu / Agradable	
 90%

Animat / Amistós	
 85%

Estimulant / Divers	
 80%

Útil / Positiu	
 75%

Fàcil / Còmode	
 70%

Nº
Inscripcions 

creixents que ens 
animen a seguir

160
Projectes que han de 

tenir continuïtat i 
obrir-se cada any a 

noves idees

3
Incorporació de 

noves expressions 
artístiques per 

seguir la màxima de 
la creativitat

n+1


