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La Rosespèdia neix 
l'any 2009 amb la voluntat 

d'incorporar les noves 
tecnologies 2.0 
en la comunicació i 
difusió del patrimoni 
cultural local a Roses.

Què,qui i com?
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La Rosespèdia forma part del projecte de 
senyalització del patrimoni cultural de 
Roses. 

Busca anar més enllà de la simple 
localització i denominació dels elements 
del catàleg del patrimoni, incorporant-hi 

tots els elements que ajudin a construïr 
la identitat col�lectiva dels rosincs i 
posant-los a l'abast eines que permetin la 
participació de tothom, residents i 

visitants, en la construcció d'aquesta

identitat comú. 



En el decurs d'aquests anys s'han realitzat nombroses accions 
per a dinamitzar-la i donar-la a conèixer:
� tallers tècnics per adults i joves 
�accions d'intercanvi d'experiències intergeneracionals.
.



Els trets b àsics del projecte s ón:

1. Entendre el patrimoni cultural de manera més àmplia, incloent-hi 

elements intangibles com el paisatge, sons o records, o atribuïnt 
valors emocionals als elements patrimonials, a més dels 
habituals valors històrics o artístics. 

2. La participació de tothom en la construcció del patrimoni 
cultural comú a partir del seu coneixement o de la seva 
experiència, emocional o científica, experta o superficial, de manera 
que qui vulgui pugui incorporar nous elements al conjunt, o nous valors als 
elements que ja hi figuren. 

3. L'accés universal a aquests continguts. La Rosespèdia és l'eina que 
permet recollir, arxivar i consultar, modificar o actualitzar el coneixement 

generat per la participació de tothom. 
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� Article 10
� Projecte de recerca
� 10.1. En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte 

de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per 
un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per 
l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell 
mateix, sota el guiatge del professorat.

� 10.2. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar 
capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu 
treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el 
treball en equip.

� 10.3. El projecte de recerca tindrà la consideració d’una 
matèria optativa.

• 10.1. En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de 

recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un 

conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per 

l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell 
mateix, sota el guiatge del professorat.

• 10.2. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat 

d’autonomia i iniciativa en l’organització del 

seu treball individual, i també de cooperació i 
col�laboració en el treball en equip.

• 10.3. El projecte de recerca tindrà la consideració d’una

matèria optativa.

Decret 143/2007, de 26 de juny



L’enfoc de l ’Illa de Rodes

Preparatori
Batxillerat i CFGM

Centrat
en competències

Vinculat 
a l’entorn

Valuós
per a l’alumnat

35 hores
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Plantejament inicial (1r. Tr.)

� El treball en grup
– Anàlisi ritmes i característiques personals

– Distribució de tasques i col·laboració

� Com s’afronta una recerca
– Definició del “problema”

– Hipòtesis i processos de recerca

– Fem una recerca: meta-anàlisi.

Institut Illa de Rodes (Roses)



� Instrumental de recerca
– La cerca d’informació

– La selecció i validació de les fonts

– Eines de planificació: cronograma

� Formalització
– Aspectes formals dels treballs

� Eines 2.0
– Col·laboració, edició, bibliografies

Plantejament inicial (2n. Tr.)
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� Metodologies de treball de camp
– Entrevistes, quaderns de camp, registres 

d’observació.

– L’experiment (i el control)

� Validació de les conclusions
– Crítica de resultats

Plantejament inicial (3r. Tr.)
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Exemples
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Exemples
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Eines 2.0



En aquest ambient...apareix!!
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Avaluaci ó del resultat
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Avaluaci ó del resultat



Rosesp èdi @ a l'aul @



Educaci ó
patrimonial 

A secundària: 
No forma part d'una àrea de coneixement específica

En l'àmbit universitàri: 
Didàctica Específica, Àrea de Educació Visual i Plàs tica



Models de Didàctica del Patrimoni en base a la prio rització de variable
Font: OEPE (Observatorio de la Educación Patrimonia l en España)2011

Models de did àctica del patrimoni 



Interaccions tradicionals de l'Educació Patrimonial

Centre 
Educatiu Museu

Visita al Museu

Museu a l'escola

L'escola troba en el museu el complement 
a les necessitats curriculars

Alumnes com a discents
�Discurs museogràfic com a
context i contingut

�Educador com a docent



* Conectar l'aprenentatge amb l'entorn/realitat més  immediat

* Crear discursos oberts que permeten un marge d'ap renentatge i reflexió més   
ampli: els museus compten amb un discurs museogràfi c majoritariament tancat.

* Ens permet  des del centre educatiu intervenir en  l'entorn (ApS)

* Acció col·lectiva del Centre Educatiu que esdevé mo tor de transformació social

Centre 
Educatiu

Quan el patrimoni és fora del museu

Patrimonis oralsPatrimonis oralsPatrimonis oralsPatrimonis orals

Patrimonis personals
Històries de vida

Cultura immaterialCultura immaterialCultura immaterialCultura immaterial

Patrimonis materialsPatrimonis materialsPatrimonis materialsPatrimonis materials

Nous 

patrimonis



Experi ència a l' IES Illa de Rodes

Introducció a la 
Rosespèdia i Fonts 
Documentals 

1er projecte Rosespèdia 
a l'aula

Més enllà de google: 
eines vivencials de 
recerca



Introducció a la Rosespèdia i Fonts Documentals 

Construcció de la història

Microrelats i macrorelats

Tipus de fonts segons suport i naturalesa

Què és l'Enciclopèdia Participativa  
del Patrimoni de Roses?

Coneixement col·laboratiu

Cultura lliure

Cultura participativa

Proposta 
d'Educació

Patrimonial 2.0



Interdisciplinarietat de la proposta 



Més enllà de google: 
eines vivencials de recerca



1. La narrativa dels objectes



2. Objectiu: Turisme



Técniques de recerca etnogràfica

Cuadern de notes i cartografia social

Investigar amb la fotografia



3.Antics oficis/nous temps:
visita a les drassanes







“mai m'hauria imaginat que 
hi hagués això aquí”

“M'encanta! Jo vull estudiar per ser 
enginyer dels que construeixen 
vaixells.”

“què s'ha d'estudiar per 
fer de mestre d'aixa?”

“quin bon olor que fa la 
fusta de teca...”



Roses en el mapa de les l ínies emergents
en comunicaci ó del patrimoni cultural

Mapping Roses: una propuesta de aprendizaje 
servicio en patrimonio cultrual.

Congreso Arte, Museos y Maestros 
València

5 de desembre de 2010

Comunicació i publicació a la revista EARI de la 
Universitat de València

EARI-Educación artística revista de investigación (2) 2011 pp.123-128



Social mapping: involving citizenship
Congrés Internacional d'InSEA 2011
(International Society of Education Trought Art)

29 de juny de 2011

Comunicació i publicació indexada a les Actes del 
Congrés

Roses en el mapa de les l ínies emergents
en comunicaci ó del patrimoni cultural



Roses en el mapa de les l ínies emergents
en comunicaci ó del patrimoni cultural

INVITACIÓ A LA TAULA DE PONÉNCIES:

Nuevas línias emergentes de la Educación Patrimonial 
en España.

Seminari Anual de OEPE
Observatorio de la Educación Patrimonial en España 
projecte I+D+I
Universitat de Valladolid

Octubre 2012



Josep Lluís Tejeda (UdG/IES Illa de Roses)

Anna Fàbregas  (UdG)


