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La Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus del Museu d’Art 

Modern de la Diputació se centra enguany en els reptes  

i les oportunitats de l’educació artística 

 
Aquest dissabte se celebrarà la 18ena edició d’aquesta jornada, organitzada pel Museu 

d’Art Modern en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili 

 

Els reptes i les oportunitats de l’educació artística i els museus centraran la XVIII Jornada de 

Pedagogia de l’Art i Museus, que se celebrarà aquest dissabte, 19 de novembre, al Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Es tracta de la 18ena edició d’aquest 

esdeveniment, que s’organitza anualment des del Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona, amb la col·laboració del Departament de Pedagogia i l’Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili, per posar en valor la utilitat pedagògica dels 

museus.  

Agents culturals, professionals del món de l’educació, estudiants i educadors d’espais artístics 

de dins i fora de la demarcació són els destinataris de la jornada, que comptarà amb la 

participació de diversos experts en la matèria per analitzar l’escenari actual. José María 

Mesías-Lema, doctor en Arts Visuals i Educació per la Universidad de Granada, aprofundirà en 

el comissariat pedagògic; Sandra Entrena Ortega, directora de l’Escola Virolai, compartirà el 

projecte d’educació artística del seu centre; Helena Minuesa Sánchez, especialista en didàctica 

i mediació del patrimoni, parlarà del poder de transformació de l’educació artística, i Roser 

Oduber Muntañola, directora del Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç 

aprofundirà en el vincle entre l’art i la natura. 

La XVIII Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus començarà a les 9 hores amb la benvinguda 

a càrrec del diputat delegat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Garcia. Les 

ponències s’allargaran fins a les 14 hores (Adjuntem programa). 

L’activitat és gratuïta, però cal inscriure’s a www.dipta.cat/mamtpedagogic/xviii-jornada-de-

pedagogia-de-lart-i-museus. 


