
Amb el suport de

quéArte¡! és un col•lectiu de treball en el sector de l’educació patrimonial. Nascut en el context del 
postgrau en Educació Artística i Gestió de Museus de la Universitat de València, conforma un grup 
jove que s’ha sabut enriquir de la diversitat dels seus integrants: un equip multidisciplinari en què 
comunicació, disseny, educació, historiografia i art es conjuminen cap a una mateixa meta que té a 
veure amb la difusió patrimonial i l’aprenentatge a través de l’experiència cultural.

TALLER DIDÀCTIC REALITZAT PER:



Taller didàctic
El taller didàctic d’aquesta exposició es planteja amb 
els objectius següents:
1. Acostar de manera clara i amena els continguts de 
l’exposició.
2.2. Reflexionar sobre el concepte de patrimoni ètic. 
Democràcia com a valor cultural i patrimonial.
3. Comprendre el conflicte, valorar-lo i treballar-hi, tot 
a partir del significat de dictadura i democràcia.
4. Entendre què és dictadura: el context històric, 
polític i cultural que serveix de teló de fons a 
l’exposició, i relacionar-lo amb l’actualitat.
5.5. Treballar el concepte de memòria democràtica com 
a instrument per al futur i fomentar la memòria 
històrica viva.

* Si vols saber-ne més, clica ací

LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA ESTÀ ADAPTADA AL 
DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIAS BÀSICAS SEGÜENTS DE 
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI A ESPANYA, SEGONS EL MARC DE LA UE:

Competència en comunicació lingüística.
Tractament de la informació i competència digital.
Competència social i ciutadana.
Competència cultural i artística.
Competència per aprendre a aprendre.
Autonomia i iniciativa personal.

Partim de l’anàlisi de la imatge periodística per 
acostar el context històric entorn del qual giren els 
continguts de l’exposició. Després treballem per 
grups, en tractar de narrar la nostra versió de la 
notícia, i arribem a un consens. Quines dificultats han 
sorgit? Com es poden resoldre?

A partir d’audiovisuals de l’exposició, ens servim de 
testimonis, imatges, cançons i/o vinyetes per 
relacionar conceptes. Aquests recursos ens serveixen 
com a detonants de distints temes, per generar un 
espai de reflexió construït entre tots al llarg dels 
tallers.

 Públic adult i universitari

 Ensenyament secundari i batxillerat

Introduïm una aproximació multisensorial. Mitjançant 
la imatge, el so o la paraula, plantegem de manera 
lúdica distintes activitats a l’abast de tothom. Gràcies 
a això, treballem sobre qüestions com ara la censura 
i les distintes formes de lluita.

Abans de venir, visita el nostre bloc*. Hi plantegem 
jocs, dades curioses i tot el que cal per motivar 
l’interès en el que hi ha exposat i  ampliar-ne 
coneixements. També incloem recursos perquè el 
professor en prepare la vista a l’aula. A més, 
l’exposició té presència en facebook*.

 Educació permanent

Adaptació a diversitat funcional

ABANS DE VENIR:
>EL QUE TU FAS, HI COMPTA
A LA NAU:
 >COM VEUS EL QUE SENTS,
       COM SENTS EL QUE VEUS?
           >EXTRA-EXTRA!
                >LA TE                >LA TERTÚLIA-CINEFÒRUM
                     >COLLAGE FOTOGRÀFIC
                          >CENSURAR LA VIDA
                               >TU A QUÈ DIUS NO?

Vols saber més sobre el taller?
clica ací >

Memòria i vigència d'un compromís. 
Universitaris contra la dictadura* 
Centre Cultural La Nau
Carrer de la Universitat, 2
Del 13 de març a l’1 de setembre de 2013
Reserves: tel. 96 386 49 22
visites.guiades@uv.es

qÁ

http://www.uv.es/cultura/c/docs/expuniversitariosdictadura13cast.htm
mailto: visites.guiades@uv.es
http://vrcultura.uv.es/cultura/altres/guiamemoriauniversitat.pdf
http://talleresmemoriayvigencia.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/MemoriaUniversitat
http://vrcultura.uv.es/cultura/altres/guiamemoriauniversitat.pdf
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