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Mai no som infinitament lluny
d'aquells qui odiem. Per la
mateixa raó, doncs, podríem
creure que mai serem
absolutament
a
prop
d'aquells qui estimem.

Albert Sánchez Piñol
PRESENTACIÓ

Les tesis doctorals no neixen en el buit. Quan algú fa el pas de centrar-se en una
pregunta i inicia el camí, llarg i costós, d’una recerca important –si més no important
per a ell-- no només té un context que l’explica, sinó que és hereva d’un procés
personal ple d’atzars i de trobades, de desencisos i d’encerts. Per situar-la en el seu
context i per exposar el cordó umbilical que li ha donat vida, si se’m permet l’expressió,
abans de presentar la tesi, m’ha semblat oportú descriure breument la trajectòria
personal i professional que m’ha conduït fins a aquest moment, és a dir, a la
presentació i defensa d’aquesta tesi.

Crec que l’inici remot d’aquesta tesi cal buscar-lo en les circumstàncies que em van
impulsar a estudiar Història de l’Art. Ho recordo perfectament i no en tinc cap mena de
dubte: l’elecció de la meva carrera va ser fruit d’un viatge cultural a Madrid mentre
cursava el COU (avui l’equivalent al 2n de Batxillerat). Eulàlia Martínez, la professora
que aleshores impartia l’assignatura d’Història de l’Art a l’IES Dr. Puigvert de Sant
Andreu (Barcelona), considerava que per a preparar-nos per a l’ampli programa de les
PAU era necessari realitzar un viatge a Madrid. La nostra ciutat, encara que rica en
museus, centres culturals, exposicions i obres d’art fonamentals, quedava curta i, per
tant, havíem de visitar Madrid per a poder gaudir d’una visió més àmplia i completa
d’aquesta disciplina. Però el que jo m’havia proposat com un viatge més amb els
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amics i amigues de la classe, va convertir-se en una visió nova d’aquella assignatura.
Va ser en aquest viatge a Madrid que el significat de la Història de l’Art va canviar de
soca-arrel.

Les visites al Museo del Prado, al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia i al
Museo de Arte Thyssen-Bornemisza van constituir un gir radical a la meva existència.
El petit apropament a la comprensió del món de l’art (petit, ja que considero que l’art
no s’arriba mai a copsar totalment) va suposar per a mi la decisió d’endinsar-me una
mica més en aquest món i, per tant, de matricular-me en la llicenciatura d’Història de
l’Art a la Universitat de Barcelona. Encara actualment no aconsegueixo entendre a
aquelles

persones

que

manifesten

que

no

els

agrada

la

llicenciatura/diplomatura/enginyeria, etc que cursen o que han acabat: que ho fan per
circumstàncies, perquè té moltes sortides professionals o simplement perquè està de
moda. Considero abominable haver de passar quatre o cinc anys de la vida estudiant
allò que no et motiva ni t’agrada.

D’alguna manera aquest descobriment va venir preparat o va conviure i es va
alimentar amb les meves experiències professionals. Efectivament, la meva vida
professional ha girat sempre al voltant del món dels museus i de la difusió del
patrimoni. Atès que durant la meva adolescència vaig ser monitora de lleure amb
infants i joves, és de suposar que vaig voler unir, conscientment i inconscientment
dues passions personals: la tasca de monitora i l’estudi i difusió de l’art, esdevenint així
una persona professionalment vinculada a l’educació dels museus. De fet, mentre
estudiava el segon cicle d’Història de l’Art ja vaig fer pràctiques universitàries al Museu
d’Art Modern (MAM), pertanyent al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), llavors
encara ubicat al Parc de la Ciutadella. Aquell va ser el primer centre museístic on vaig
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exercir d’educadora, realitzant visites guiades tant en relació a la col·lecció permanent
com a les exposicions temporals durant dos anys.
Poc temps després, i una vegada llicenciada, vaig continuar treballant

com a

educadora en itineraris culturals al carrer i també en diversos museus (Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona, Museu Marítim de Barcelona, Museu Can Tinturé
d’Esplugues de Llobregat...) a través de diverses empreses culturals. En aquest sentit
vaig tenir l’oportunitat de trobar la meva primera experiència professional dins d’un
context on han proliferat aquest nou tipus d’empresa d’alguna manera relligada a la
societat del coneixement. Durant aquests temps vaig realitzar i dissenyar moltes rutes
al carrer, un bon nombre de visites guiades i diversos tallers adreçats a tots els àmbits
educatius, així com també per a adults i grups especialitzats. D’alguna manera la
didàctica em va començar a néixer de la pràctica obligada. Em calia ser capaç de
presentar una informació de manera susceptible de ser compresa, com a mínim, i , en
l’àmbit escolar havia d’intentar que aquesta informació fos apresa.

Coincidint amb aquests temps i aquestes activitats, i només mig any després d’haverme llicenciat, vaig plantejar-me continuar i ampliar els meus estudis.

Després

d’informar-me sobre els diversos cursos de doctorat que s’oferien en els àmbits
universitaris, vaig considerar que el programa de doctorat que més s’adaptava a les
meves necessitats formatives era el de Didàctica de les Ciències Socials i Espais de
Comunicació, ofert pel Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la
Universitat de Barcelona.

Aquest doctorat em va permetre acostar-me i formar-me en Didàctica i en Ciències de
l’Educació, uns àmbits distants per a mi fins al moment, almenys en el que a teoria es
refereix. Van ser dos anys plens de noves experiències i d’adquisició de nous
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coneixements. De la mà del meu actual director de tesi, el Dr. Cristòfol-A. Trepat, i
també del Dr. Joaquim Prats vaig conèixer els principals mètodes i tècniques
d’investigació en Didàctica de les Ciències Socials1 i a estructurar i redactar tesis; la
Dra. Mercè Tatjer va endinsar-me en el món del patrimoni urbà i de la ciutat com a
museu; els Drs Francesc-Xavier Hernández i Joan Santacana van apropar-me al món
dels espais de presentació i interpretació del patrimoni; finalment, amb la Dra. M.
Lluïsa Gutiérrez vam descobrir l’arqueologia i el patrimoni industrial.

Dos anys després, i una vegada finalitzats els cursos de doctorat i obtingut el DEA,
concretament el març de l’any 2002, vaig aconseguir la meva primera beca de
col·laboració amb el GRUP DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres
Ciències Socials) del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la
Universitat de Barcelona, el mateix departament on havia realitzat els cursos de
doctorat i on pretenia inscriure la meva tesi. Els quatre anys que vaig exercir de
becària per a aquest grup van estar plens d’enriquiment personal i professional, i,
entre d’altres coses, treballar amb el GRUP DHIGECS em va permetre conèixer de
prop el funcionament d’un grup de recerca i aprendre a emprar les tècniques
d’investigació en el camp de la didàctica de les ciències socials.

I va ser just per aleshores que vaig decidir-me a iniciar el que hauria de ser la meva
tesi doctoral. La meva formació en Història de l’Art, juntament amb la vinculació
professional als museus i els meus interessos d’aquell moment feren que la meva
primera pretensió fos fer un estudi sobre L’aprenentatge de la Història de l’Art als
materials didàctics dels museus de Catalunya. Però el meu director de tesi i la realitat
del camp d’estudi em van fer desistir d’aquest primer intent. Com bé diuen Quivy1

Entre d’altres, el propi mètode de Quivy-Campehoudt, que és l’aplicat a aquesta tesi doctoral. Raymond QUIVY; Luc
Van CAMPENHOUDT: Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder,1997.
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Campenhoudt2 una recerca, a l’hora de la pregunta inicial que l’ha d’orientar, ha de
contrastar, entre d’altres coses, si la resposta és viable amb els mitjans de què es
disposa. I resultava evident que per la multitud de desplaçaments que comportava i la
poca disponibilitats d’horaris amb què jo podia comptar en aquells moments, a més de
l’escàs material real sobre el qual es podia treballar aleshores, la primera investigació
que em vaig plantejar resultava inviable.

Va ser aleshores que un dels projectes de recerca del GRUP DHIGECS

em va

conduir a la que finalment esdevindria el fil de la meva investigació. Entre els anys
2002 i 2004 el Dr. Cristòfol-A. Trepat i Carbonell, director de la present tesi i aleshores
coordinador de l’esmentat grup de recerca, va dirigir el projecte d’investigació titulat
L’avaluació de correcció objectiva com a eina de millora de l’eficiència de
l’aprenentatge en els resultats de les PAU a Catalunya a la disciplina d’Història. La
meva col·laboració en aquest projecte, el contacte diari amb el professorat participant i
el descobriment de les proves objectives aplicades com a eina de millora de
l’aprenentatge a l’ensenyament secundari –en aquest cas a segon de batxillerat – em
va resultar d’un gran interès.

En una de les valoracions finals del grup de professors que havien participat
activament en aquesta recerca es va proposar que aquest tipus d’experiència –les
proves de correcció objectiva com activitat d’aprenentatge—podrien tenir molt d’interès
en el primer de la ESO perquè no només resoldrien un problema de millora de
l’aprenentatge sinó que ajudarien l’alumnat a sistematitzar el seu estudi.3 Aquesta
intuïció i en certa manera també la proposta i l’interès per part del professorat
2

. Raymond QUIVY; Luc Van CAMPENHOUDT. Op. Cit. P. 5
Com es veurà en el decurs de la tesi, les proves objectives no estan pensades per “mesurar” els aprenentatges sinó
com activitats d’estímul d’aquest aprenentatge. Això comporta dissenyar-les per l’ordre del discurs didàctic a l’aula. És
per aquesta raó, per l’ordre del discurs, que el professorat assistent intuïa que podia tenir un gran interès per ordenar
també la lògica i la sistemàtica de l’estudi de l’alumnat.
3
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participant de traslladar aquesta experiència al primer cicle de l’ESO, em van portar a
iniciar aquesta recerca sobre la utilització de les proves objectives com un sistema
avaluatiu que estimuli la freqüència de l’esforç d’estudi i, en conseqüència, l’eficiència
dels resultats d’aprenentatge d’Història i d’Història de l’Art en el primer curs de l’ESO.

Com que el currículum de l’ESO ho contempla així, em va semblar d’interès valorar la
història de l’art el màxim possible. Per aquesta raó vàrem programar un primer curs
d’Història de l’ESO amb un 25% de contingut d’història de l’art a cada unitat didàctica.
D’aquesta manera, la meva llicenciatura inicial i la meva professió d’alguna manera
també es vinculava a la presència d’aquesta disciplina en el primer curs de la
secundaria obligatòria.

El resultat de més de quatre anys de dedicació el poden jutjar amb el que ve a
continuació. Crec, modestament, que els resultats són esperançadors, tant pel que fa
a l’opinió del professorat respecte de la qualitat de la seva metodologia docent, com en
els resultats de l’alumnat.
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