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En un acte presidit per la ministra de Cultura 
 

El Museu del Prado i l’Obra Social ”la Caixa” signen un 
conveni per desenvolupar un ambiciós programa educatiu 

 
Gràcies a una col�laboració inèdita entre les dues institucions, el Museu posarà 
en marxa el programa educatiu més ambiciós de la seva història adreçat a 
escoles i a famílies. El nou programa, anomenat ”la Caixa”. Museu del Prado. 
L’art d’educar, tindrà una durada inicial de quatre anys (2009-2013) i beneficiarà 
anualment més de 200.000 nens en edat escolar. En virtut del conveni subscrit 
avui, ”la Caixa” hi destinarà 720.000 euros i hi contribuirà amb la seva 
experiència i una metodologia educativa pròpia. El programa s’iniciarà durant 
el curs acadèmic vinent i comprendrà una àmplia i innovadora oferta de visites 
a les col�leccions adreçades a escolars de primària i secundària, així com 
material de suport per al professorat i les famílies amb nens que visiten el 
Museu. 

 
Madrid, 16 de juliol de 2009. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha presidit 
avui l’acte de signatura del conveni de col�laboració per desenvolupar el programa ”la 
Caixa”. Museu del Prado. L’art d’educar. El president del Patronat del Museu del 
Prado, Plácido Arango; el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre 
Fainé, i el director del Museu, Miguel Zugaza, han subscrit aquest acord destinat a 
promoure conjuntament un programa específic per al públic escolar i familiar que visita 
el Museu.  
 
En virtut d’aquest conveni, l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Prado sumen la seva 
experiència educativa per renovar l’oferta d’activitats escolars i familiars del Museu els 
quatre cursos escolars vinents. El programa comprèn la realització de visites 
dinamitzades per a grups escolars, acompanyades de dossiers educatius amb propostes 
de treball a l’aula per fer abans i després de la visita. També s’elaborarà un dossier 
perquè el professorat pugui conduir visites autònomes al Museu i un joc didàctic per a 
les famílies que visitin la col�lecció permanent amb infants. 
 
Conscients de la importància de la missió educativa del Museu i del potencial didàctic 
enorme de les col�leccions, les dues institucions pretenen oferir la millor experiència del 
Prado a dos sectors clau per a l’educació, l’escola i la família, a través d’aquest nou 
programa que permetrà atendre un total estimat de 800.000 nens i joves en els quatre 
primers anys de funcionament, fet que suposa una mitjana de més de 200.000 
beneficiaris anuals distribuïts entre alumnes d’educació primària i secundària que 
participin en les visites dinamitzades, alumnes d’aquestes mateixos nivells educatius que 
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participin en visites escolars autònomes i nens que facin ús del joc didàctic proposat 
per a la visita en família. Incloent les activitats familiars, el número total de beneficiaris 
durant el període de vigència del conveni podria arribar a situar-se al voltant 
d’1.200.000 persones.  
 
A més, el Museu del Prado completarà el programa ”la Caixa”. Museu del Prado. L’art 
d’educar amb una atenció especial als grups escolars de batxillerat, fins ara conduïts amb 
un èxit enorme per part de la Fundación de Amigos del Museo, i posarà en marxa 
igualment un programa per als grups d’educació infantil, de manera que assolirà una 
atenció generalitzada a tots els nivells del sistema educatiu espanyol.  
 
Programa 
 
”la Caixa”. Museu del Prado. L’art d’educar 
 
Visites dinamitzades 
El programa de visites dinamitzades per al Museu desenvolupat pel Departament 
d’Educació de l’Obra Social ”la Caixa” consistirà 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 Museu del Prado, sinó que a partir d’un 
tema concret proposaran una mirada pluridisciplinària i transversal des d’un punt de 
vista actual i contemporani.  
 
Cada un dels recorreguts s’acompanyarà amb un dossier per al professor amb 
propostes educatives per treballar a l’aula abans i després de la visita al Museu. Aquests 
dossiers són una eina de treball per al professor que permet tractar el tema proposat en 
l’itinerari dins d’un context molt més ampli que engloba diferents àrees del 
coneixement. Els itineraris, conduïts per un educador, estaran basats en l’observació, el 
diàleg i l’ús de materials didàctics amb l’objectiu de potenciar la reflexió al voltant dels 
temes proposats. 
 
Dossier per a professors en visites autònomes 
Pensat per als grups escolars que no segueixin les visites dinamitzades, es prepararà un 
dossier que plantejarà un recorregut per les obres mestres del Museu del Prado i que 
oferirà als docents eines metodològiques que els permetin preparar la visita relacionant 
obres essencials i plantejant preguntes als alumnes. En el document també se 
suggeriran activitats per treballar a l’aula abans i després de la visita. 
 
Joc de pistes per a les famílies 
Un altre dels materials educatius autònoms que l’Obra Social ”la Caixa” crearà en el 
marc del programa seran “jocs de pistes” per a les famílies. Aquesta iniciativa es duu a 
terme des de l’any 2003 als centres CaixaForum amb la finalitat que les famílies 
aprofitin al màxim l’experiència de visitar una exposició en companyia dels més 
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menuts. Els adults intervenen de manera activa en el procés educatiu i actuen com a 
mediadors alhora que ells mateixos també aprenen. 
 
 

Promoure el coneixement, objectiu del Departament d’Educació de 
l’Obra Social ”la Caixa”  
 
El Departament d’Educació de l’Obra Social ”la Caixa” treballa des de 1987 en la 
creació de programes amb relació a diferents disciplines artístiques i, en especial, al 
voltant de les exposicions que es presenten als centres socials i culturals de l’entitat, 
com CaixaForum Madrid, Barcelona, Palma, Lleida i Tarragona (als quals se sumaran 
els anys vinents centres nous a Sevilla, Saragossa i Girona), amb una oferta d’activitats 
que s’adrecen a la comunitat escolar, a les famílies i també al públic adult.  
 
La filosofia del Departament és explorar fórmules i idees noves 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. 

 

Per a més informació: 

Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Sala de premsa multimèdia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


