NOTA DE PREMSA

Fundación Banco Santander renova la seva col·laboració amb el
Programa de Formació del Professorat del MACBA
► El Programa de Formació del Professorat del MACBA, al qual han assistit més de 800
professors el 2016, es consolida i continuarà investigant les connexions entre art i
renovació pedagògica, amb el suport de la Fundación Banco Santander.
Barcelona, 17 de novembre – Ahir va tenir lloc al MACBA Museu d’Art Contemporani de
Barcelona l’acte de signatura per a la renovació de conveni amb la Fundación Banco
Santander, que confirma un any més el seu compromís amb la Fundació MACBA, donant
suport al Programa de Formació del Professorat del museu per al curs 2016-2017.
Han assistit a la signatura: Antonio Escámez, president de Fundación Banco Santander;
Borja Baselga, director gerent de Fundación Banco Santander; Ainhoa Grandes, presidenta
de la Fundació MACBA; Ferran Barenblit, director del MACBA; Cristina López, directora de
la Fundació MACBA; i Pablo Martínez, cap de Programes del museu.
El 2008 el MACBA va organitzar el primer curs de formació del professorat. Des del 2012 la
Fundación Banco Santander, conscient que l’educació és un àmbit privilegiat per a
l’experimentació artística i el museu un espai fonamental per a la reflexió sobre la renovació
pedagògica, dóna suport a aquesta iniciativa.
Un dels principals objectius del programa és establir relacions flexibles, duradores i sense
jerarquies entre el museu i aquells docents interessats en la recerca en educació artística
amb la finalitat d’impulsar la creació de projectes d’alt nivell experimental. Aquest treball
permanent de formació permet, a més, que els professors refermin els seus coneixements
sobre art contemporani per poder treballar posteriorment amb els estudiants a l’aula, alhora
que optimitza la seva visita al museu. D’altra banda, la col·laboració amb artistes possibilita
el desenvolupament d’estratègies educatives innovadores a l’aula.
Al llarg de 2016 s’han format més de 800 professors, mitjançant cursos adaptats als
diversos nivells educatius. El programa del nou curs inclou jornades, debats d’educació,
seminaris d’innovació en el sector educatiu, cursos d’iniciació a l’art contemporani, tallers
amb artistes, cursos específics adreçats a educació infantil i especial i visites centrades en
les obres de la Col·lecció MACBA, entre d’altres activitats.
Els bons resultats obtinguts en les edicions anteriors han suposat un increment significatiu
de les visites escolars al museu: més de 17.000 alumnes i 323 escoles l’any avalen una
proposta educativa que acosta l’art i la cultura contemporània a la societat.

Els cursos del Programa de Formació del Professorat del MACBA s’adrecen
específicament a professors d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, i estan
reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat
de formació permanent.

Fundación Banc Santander
Amb aquesta col·laboració amb la Fundació MACBA, la Fundación Banco Santander
amplia la seva línia d’activitat dedicada a fer l’art més comprensible per al públic, així com a
fomentar la capacitat crítica per afavorir l’autonomia intel·lectual dels més joves. A més,
articula programes com Emplea Cultura, que finança deu llocs de treball en deu institucions
culturals; el programa de residències Levadura per a creadors-educadors realitzat amb
l’Ajuntament de Madrid; o la col·laboració amb el Centre d’Art la Panera de Lleida per a
escoles infantils. Destaca també el mecenatge dels programes pedagògics del CA2M i del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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