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L’entitat financera referma el seu compromís amb la tasca educativa del Prado 
El Museo del Prado i ”la Caixa” amplien el programa «L’art 
d’educar» per arribar a tots els nivells educatius  
 

• El Museo del Prado i l’Obra Social ”la Caixa” signen un acord de 
col·laboració per ampliar, durant els dos cursos escolars vinents, el seu 
programa conjunt «L’art d’educar». 
 

• Gràcies al nou acord 2013-2015 entre les dues institucions, el programa "la 
Caixa". Museo del Prado / L'art d'educar s’amplia a l’etapa infantil i al 
primer cicle de primària, de manera que l’oferta educativa del museu es 
completa a tots els nivells educatius obligatoris. 
 

• Des que aquest projecte educatiu es va posar en marxa el 2009, se n’han 
beneficiat més de 225.000 infants en edat escolar.  

 

• El programa ofereix visites taller per a educació infantil i primer cicle de 
primària; visites dinamitzades per a grups escolars de cicle mitjà i superior 
de primària i secundària, i també material didàctic per a les famílies que 
visiten les col·leccions amb els seus fills.  

 

• Amb el nou acord, l’Obra Social ”la Caixa” destinarà 360.000 euros a aquest 
projecte educatiu, juntament amb el Museo del Prado i, a més, participarà 
en el disseny del programa compartint metodologia educativa pròpia. 

 

• Per tal que els escolars més petits gaudeixin al màxim d’aquestes visites, el 
Museo del Prado ha habilitat uns nous espais dissenyats especialment per 
fer-hi tallers. 

 
• Avui s’ha fet una visita pilot amb alumnes de segon cicle d’educació 

infantil del Colegio Público Jarama de Rivas-Vaciamadrid. La inscripció 
per a les visites programades ja es poden fer a través del web del museu 
(www.museodelprado.es / Informació: 902 107 077).  
 

Madrid, 2 d’octubre de 2013. El president del Reial Patronat del Museo del Prado, José 
Pedro Pérez-Llorca, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre 
Fainé, formalitzen avui la renovació del conveni de col·laboració a l’entorn del seu 
programa conjunt "la Caixa". Museo del Prado / L'art d'educar per als cursos escolars 
2013-2014 i 2014-2015. 
 
Amb la signatura d’aquest nou acord, el programa s’amplia a l’etapa infantil i primer 
cicle de primària, de manera que es completa l’oferta educativa del museu per a tots els 
nivells educatius obligatoris. 
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Fa quatre anys, les dues institucions van posar en marxa el primer programa del museu 
dedicat específicament a les visites de grups d’escolars centrat en el segon cicle de 
primària i secundària. "la Caixa". Museo del Prado / L'art d'educar, adreçat a escoles i 
famílies, va començar el 2009 i ha beneficiat més de 225.000 infants en edat escolar, de 
més de 1.652 centres d’ensenyament públic, privat i concertat, procedents de les 
diferents comunitats autònomes de l’Estat. 
 
Per portar a terme el programa, l’Obra Social ”la Caixa” hi ha contribuït amb una 
inversió de 720.000 euros, als quals s’han de sumar els 360.000 euros que destinarà a 
l’ampliació del programa durant els dos cursos escolars vinents, a més de la seva 
col·laboració directa amb l’Àrea d’Educació del Museo del Prado en el seu disseny 
metodològic. D’aquesta manera, la inversió de l’entitat financera en aquest projecte 
educatiu superarà el milió d’euros en el període 2009-2015. 
 
Aquesta aportació de l’Obra Social ”la Caixa” s’ha sumat a l’experiència del museu per 
renovar l’oferta dirigida a escoles i famílies. A més, s’han habilitat nous espais 
dissenyats especialment per als infants més petits, per poder-hi fer els tallers. 
 
El nou programa incorpora visites taller per a grups escolars d’educació infantil i 
primer cicle d’educació primària, que es complementen amb el corresponent dossier 
educatiu per a professors, el qual conté propostes de treball a l’aula per abans i després 
de la visita.  
 
Aquestes visites taller per als més petits s’uneixen a les visites dinamitzades per a 
alumnes de primària i secundària; un dossier educatiu per als professors que visiten el 
Museo del Prado de manera autònoma amb els seus alumnes, i un joc de pistes per a les 
famílies que visiten la col·lecció permanent amb els seus fills. 
 
Conscients de la importància de la missió educativa del Prado i de l’enorme potencial 
didàctic de les seves col·leccions, les dues institucions ofereixen la millor experiència 
del museu a dos sectors clau per a l’educació, l’escola i la família, a través d’aquesta 
segona iniciativa entre totes dues entitats, que permetrà atendre també les necessitats 
dels alumnes dels primers cicles d’ensenyament. 
 
 
Col·laboració estratègica i global entre les dues institucions 
 
Aquest acord entre el Museo del Prado i l’Obra Social ”la Caixa” s’emmarca en la 
política iniciada per l’entitat financera d’establir aliances estratègiques amb grans 
institucions de l’àmbit cultural, com ara aquest museu, el Musée du Louvre o el Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona. 
 
La signatura d’avui comporta intensificar una relació que ja era històricament d’entesa 
entre totes dues institucions, que des del 2009 treballen conjuntament en el programa 
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educatiu "la Caixa". Museo del Prado / L'art d'educar, introduint els més joves en el plaer 
de conèixer les obres d’art. 
 
Posteriorment, el 2011, les dues institucions van subscriure un acord pel qual 
”la Caixa” esdevenia benefactora de la pinacoteca. Segons aquest acord, l’Obra Social 
”la Caixa” impulsa l’organització i la producció de diverses exposicions compostes per 
fons del Prado, amb la finalitat de fomentar un coneixement més gran de les 
col·leccions del museu fora de la seva seu.  
 
Les mostres s’exhibeixen tant als centres CaixaForum com en altres sales del territori 
espanyol, en el marc del programa d’exposicions itinerants de l’Obra Social ”la Caixa”. 
Goya. Llums i ombres va ser la primera exposició organitzada dins d’aquest programa 
conjunt. Es va poder visitar entre febrer i juny de l’any passat a CaixaForum Barcelona 
amb gran èxit de públic, fins a superar els 290.000 visitants. 
 
 
Promoure el coneixement, objectiu de l’Obra Social ”la Caixa” 
 
En l’àmbit educatiu, ”la Caixa” treballa des del 1987 en la creació de programes amb 
relació a diferents disciplines artístiques i, en especial, a l’entorn de les exposicions que 
es presenten als centres socials i culturals de l’entitat, com ara CaixaForum Madrid, 
Barcelona, Palma, Girona, Lleida i Tarragona (als quals se sumaran els anys vinents 
nous centres a Saragossa i Sevilla), amb una oferta d’activitats que s’adrecen a la 
comunitat escolar, a les famílies i també al públic adult.  
 
La filosofia de l’entitat és explorar noves fórmules i idees al voltant de l’educació en el 
terreny de les arts i ser un servei mediador entre el públic i les diferents manifestacions 
culturals desenvolupades als centres. 
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Detall del programa complet 
 
Visites taller 
 
L’activitat s’adreça a alumnes d’educació infantil i primer cicle d’educació primària. 
 
Aquest tipus de visites es componen d’un recorregut per les sales —seguint un itinerari 
basat en l’experiència de l’alumne i el descobriment del museu— i d’un breu taller 
didàctic que té com a objectiu continuar treballant els continguts presentats en el 
missatge expositiu.  
 
Les visites taller tindran una durada de 90 minuts i seran conduïdes per un educador. 
Una de les visites s’adreça a educació infantil, i l’altra, a primer cicle d’educació 
primària, i engloben els itineraris següents: 
 
 
 • El retrat: molt més que un sis i un quatre  

Amb aquest títol s’engloben dos itineraris diferents centrats en el mateix tema 
i adreçats a segon cicle d’educació infantil. Al llarg del trajecte s’aniran 
desgranant els detalls d’una pintura i els alumnes entendran que, en un retrat, 
cada element descobreix facetes de la persona retratada, del seu caràcter, la 
seva posició social i el seu moment històric. 

   
  — Digue’m qui ets  

 — Digue’m què portes 
  
 • El retrat de família: junts però no barrejats  

També en aquest cas s’ofereixen dos itineraris diferents adreçats al primer cicle 
d’educació primària. Per a aquests itineraris s’han seleccionat retrats de família 
per explorar com la composició dels elements pictòrics presenten un ordre 
particular. De vegades és el grup qui imposa l’ordre, però en els quadres sol ser 
el pintor qui el tria molt curosament. I amb aquest ordre ens explica moltes 
coses del grup, com ara les relacions de poder i afecte que s’estableixen entre 
els diferents membres.  

 
  — Ordena una família nombrosa 

 — Ordena una família i les seves relacions 
 

Cada visita taller va acompanyada d’un dossier per al professors amb propostes 
educatives per treballar a l’aula abans i després de la visita al Museo del Prado. Els 
dossiers són eines de treball que permeten desenvolupar el tema proposat a l’itinerari 
dins d’un context molt més ampli, que engloba diferents àrees del coneixement. Els 
dossiers estan disponibles en línia per als professors que reservin hora per fer una visita 
dinamitzada al museu. 
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Visites dinamitzades 
 
El programa de visites dinamitzades per al museu, desenvolupat conceptualment pel 
Departament Educatiu de l’Obra Social ”la Caixa” consisteix en quatre recorreguts, de 
90 minuts de durada, per a alumnes d’entre 8 i 15 anys. Aquests recorreguts no són 
simples visites a les peces clau de la col·lecció permanent del Museo del Prado, sinó 
que, a partir d’un tema concret, es proposarà una mirada multidisciplinària i transversal 
des d’un punt de vista actual i contemporani.  
 
Cadascun dels recorreguts disposa d’un dossier per als professors amb propostes 
educatives per treballar a l’aula abans i després de la visita al museu. Aquests dossiers 
són una eina de treball que permet abordar el tema proposat a l’itinerari dins d’un 
context molt més ampli, que engloba diferents àrees del coneixement. Els itineraris, 
conduits per un educador, es basen en l’observació, el diàleg i l’ús de materials didàctics 
amb l’objectiu de potenciar la reflexió a l’entorn dels temes proposats. 
 
Aquests són els quatre itineraris creats per a aquestes visites: 
 

• Visions del cos 
Recorregut per la representació del cos, des dels càlculs matemàtics sobre les 
proporcions ideals fins a les nocions canviants de bellesa al llarg dels temps. 

 
• Els objectes parlen 

Passeig per la cultura material centrat en l’objecte quotidià, en el seu paper 
simbòlic dins les natures mortes i en el seu valor com a objecte d’ús i com a 
document d’una època. 
 

• Escenaris 
L’art occidental sempre ha volgut representar l’espai en un pla. Aquest itinerari 
analitza els factors ideològics, socials, culturals i estètics que han condicionat 
aquesta representació. 

 
• Imaginar la divinitat  

Recorregut que mostra com cada període artístic ha representat de manera 
 diferent la divinitat i la transcendència, d’acord amb l’evolució del pensament i 
les diferents aproximacions al fet religiós. 
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Dossier per a professors en visites autònomes 
 
Es tracta d’un document de 66 pàgines, accessible en línia, que proposa un recorregut 
per vuit obres mestres del Museo del Prado i que ofereix als docents eines 
metodològiques i informació per dur a terme la visita amb els seus alumnes de manera 
autònoma. També s’hi suggereixen activitats per treballar a l’aula abans i després de la 
visita. Aquest dossier estarà disponible per als professors que reservin hora de visita al 
museu.  
 
Joc de pistes per a les famílies 
 
Un altre material educatiu autònom que l’Obra Social ”la Caixa” està preparant en el 
marc del programa seran els «jocs de pistes» per a les famílies. Aquesta iniciativa es du a 
terme des de l’any 2003 als centres CaixaForum per tal que les famílies aprofitin al 
màxim l’experiència de visitar una exposició en companyia dels més petits. Els adults 
intervenen de forma activa en el procés educatiu i actuen com a mediadors al mateix 
temps que ells mateixos també aprenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
 
Àrea de Comunicació del Museo del Prado 
91 330 28 60/ 29 41/29 60  
area.comunicacion@museodelprado.es 
www.museodelprado.es 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


