
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conference Reader. A-Must or a-Muse 
 

Polítiques d’educació en cultura a Europa 
 
 
 

Sergi Benedicto 

Novembre 2005 

 
 Gabinet Tècnic 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 



 

3 

ÍNDEX 
 

1. Presentació ............................................................................................................5 

 

2. Polítiques d’Educació en Cultura a Europa ........................................................7 

2.1. Alemanya .............................................................................................................7 

2.2. Àustria ..................................................................................................................9 

2.3. Bèlgica..................................................................................................................9 

2.4. Croàcia ...............................................................................................................10 

2.5. Finlàndia.............................................................................................................10 

2.6. França ................................................................................................................11 

2.7. Hongria...............................................................................................................12 

2.8. Itàlia....................................................................................................................12 

2.9. Polònia ...............................................................................................................12 

2.10. Regne Unit .......................................................................................................13 

-   Anglaterra i Gal·les .........................................................................................13 

- Escòcia ...........................................................................................................14 

- Irlanda.............................................................................................................15 

2.11. República Txeca...............................................................................................15 

2.12. Suècia ..............................................................................................................15 

2.13. Conclusió..........................................................................................................16 

 

3. Arts a l’Escola i Educació en Cultura a l’Ensenyament Secundari  

d’Holanda .................................................................................................................17 

3.1. Referents històrics de la política cultural i educativa holandesa.........................17 

3.2. Canvis en el sistema educatiu............................................................................18 

3.3. El projecte Cultura i Escola i la seva ampliació: Art i Educació en cultura..........19 

- Objectius i filosofia de la Cultura i Escola .......................................................19 

- Sistema educatiu i cultura: com es plasma el projecte? .................................20 

- El debat del projecte i la seva redefinició........................................................22 

3.4. Els actors de la política en educació i cultura a Holanda ...................................23 

- Ministeri d’Educació, Cultura i Ciència i Consell de la Cultura  Holandesa.....24 

- Administracions regionals i locals...................................................................24 



 

4 

- Directors d’escola ...........................................................................................24 

- Professorat .....................................................................................................25 

- Els alumnes ....................................................................................................25 

- Els organismes de suport ...............................................................................26 

3.5. La recerca holandesa en arts a l’escola .............................................................26 

 

4. Bibliografia general sobre educació en cultura................................................27 

 

5. Webgrafia .............................................................................................................29 

 

6. Glossari ................................................................................................................33 

 

 

 

 



 

5 

1. PRESENTACIÓ 
 

Aquest text sintetitza el document “Conference Reader. A-Must or a-Muse” elaborat 

amb el suport del Ministeri d’Educació, Cultura i Ciència d’Holanda dins el marc de la 

conferència “A Must or a-Muse”. Arts and Culture in Education: Policy and Practice in 

Europe” celebrada a Rotterdam entre el 26 i el 29 de setembre de 2001. 

 

El primer capítol sintetitza els projectes d’educació en cultura més destacats i que 

han estat considerats com a bones pràctiques per les institucions europees. Per tant 

no es tracta d’un recull exhaustiu sinó que mostra els projectes més destacats, 

classificats per països. El capítol respon a un dels principals objectius de la 

conferència “a Must or a-Muse”: l’intercanvi de coneixements i experiències, i el 

foment del debat a nivell europeu en aquest àmbit. 

 

A continuació es fa una visió general sobre la política d’educació en cultura 

realitzada a Holanda, un dels països amb més tradició en aquestes experiències. De 

forma concreta es mostren els principals elements del projecte Cultura i Escola i de 

la seva ampliació, el projecte Art i Educació en Cultura. Finalment s’aborda el procés 

de redefinició experimentat a principis del mil·lenni. 

 

El document conclou amb una webgrafia de les principals pàgines web per 

aprofundir en el coneixement del projecte Cultura i Escola, així com de la política 

d’educació en cultura a Holanda. També s’hi inclouen altres adreces web 

d’organitzacions o institucions implicades en polítiques d’educació en cultura. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

7 

2. POLÍTIQUES D’EDUCACIÓ EN CULTURA A EUROPA 
 
En aquest capítol es sintetitzen els diferents projectes europeus presentats en el text 

Tema con variazioni de Hendrik Henrichs. Aquest text no recull tots els projectes 

d’aquest tipus realitzats a Europa com no inclou tots els països de la Unió Europea, 

però permet veure què és el que s’ha fet i es fa a Europa en matèria d’educació en 

cultura. Els projectes presentats han estat considerats com a bones pràctiques per la 

Unió Europea. 

 

Bona part d’aquestes polítiques s’han desenvolupat a nivell regional o a nivell local, 

però pràcticament cap a nivell estatal. Per tant, responen a contextos diferents i a 

lògiques diferents. Aquest fet s’adequa a l’objectiu principal que tenia la conferència: 

l’intercanvi de bones pràctiques en educació cultural. Els criteris utilitzats per 

seleccionar els projectes presentats són els següents: 

• Han d’estar vinculats amb l’ensenyament secundari (12-18 anys). 

• Són considerats exitosos per alumnes, professors i tècnics. 

• Es tracta de polítiques governamentals que han tingut l’impacte suficient 

com per redefinir la ja existent. 

• Tenen el contingut necessari com per ser avaluats. 

 

Els projectes apareixen agrupats en funció dels seus objectius principals o l’àmbit 

específic que es vol treballar amb els alumnes. En aquest sentit, el text distingeix els 

següents tipus de projectes: 

• Projectes que treballen arts tradicionalment aprovats. 

• Projectes en arts innovadors (concepció “oberta” de la cultura). 

• Projectes centrats en les migracions, el canvi social i la cultura europea. 

 

Tot seguit es presenten els diferents projectes recollits en el text. Es troben ordenats 

per país i cronològicament. 

 

2.1. Alemanya 
A Alemanya s’han desenvolupat diferents projectes, bàsicament a nivell regional         

i local. Amb certa tradició en aquest tipus de polítiques, els projectes d’aquest país 

estan centrats en la sociocultura, en una concepció oberta de la cultura. Les 

experiències alemanyes destacades per Henrichs són: 
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Projecte a la “Heinrich von Stephan Oberschule” [Escola Superior Heinrich von 

Stephan]. 

Des de 1986, els alumnes de 13 a 16 anys d’aquesta escola de Berlín participen en 

classes de dibuix i música amb artistes contemporanis que han estudiat a classe.

Aquests autors exposen i discuteixen la seva obra amb els alumnes, que finalment 

reprodueixen les obres de l’artista. Aquest institut posteriorment ha desenvolupat 

altres experiències d’aquest tipus. 

 

Projecte a la “Friedrich Fröberschule” [Escola Friedrich Fröber]. 

El 1989, aquest centre d’educació especial de Duisburg (Nordrhein-Westfalen) va 

crear un grup de teatre amb discapacitats. Cada any els alumnes escullen el tema 

central de la representació. Els objectius són educar els alumnes en el teatre i 

reforçar la seva integració en la societat. 

 

Projecte “Großstadtdschungel” [La jungla de la gran ciutat]. 

Aquest projecte fou desenvolupat a l’Institut Friedrich Engels de Berlín durant la 

primavera del 2001. L’objectiu principal és que els alumnes treballin amb 

expressions urbanes multiculturals basades en l’art, la geografia o la música. El 

projecte va incloure l’intercanvi d’expressions artístiques amb l’Escola Alemanya de 

Singapur. El projecte va continuar amb el nom de “Chinesisch-Berliner Kaleidoskop”. 

 

Projecte al “Sophie Scholl Oberschule” [Escola Superior Sophie Scholl]. 

Aquesta institut va desenvolupar un projecte amb l’objectiu de promoure la 

multiculturalitat. En una pàgina web per als alumnes lluitava contra el racisme 

recuperant la història de l’Holocaust a través de poemes, revistes i pel·lícules. 

 

Projecte a la “Gustav Heinemannschule”. 

En aquesta escola de Mühlheim a/d Rühr (Nordrhein-Westfalen), un professor va 

iniciar el projecte on es realitzava un treball literari conjunt entre els alumnes del 

nivell superior que estudiaven Llengua Alemanya. Cada any el tema era diferent, 

però la selecció es va orientar cap a temàtiques socials. 

 

Projecte al “Haus der Geschichte” [La casa de la Història]. 

El Museu d’Història Germànica, situat a Bonn, aportava paquets educatius a les 

escoles per reforçar la identitat alemanya des d’un punt de vista democràtic. 
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Projecte “Gestaltung des Schullebens und Öffnung Schule” [Organització de la vida 

escolar i escola oberta]. 

El projecte, iniciat pel govern de l’Estat Federal de Nordrhein-Westfalen, posa a 

prova la cooperació entre escoles i socis de l’àmbit cultural, com ara teatres o 

companyies artístiques. 

 

2.2. Àustria 

Projecte “Raumgestalten” [Formes de l’espai]. 

El Servei Austríac de Cultura (Österreichischer Kultur-Service) organitza anualment 

un projecte arquitectònic. Els professors d’art i un arquitecte col·laboren per 

desenvolupar la opinió dels alumnes sobre l’arquitectura a través de la discussió 

d’aspectes històrics i contemporanis. Un exemple concret és el projecte “Über 

Bausätze zu Werksprache”. 

 

2.3. Bèlgica 
Influenciat pels seus veïns França i Holanda, Bèlgica ha desenvolupat diferents 

projectes en educació cultural, algun d’ells de referència a nivell europeu. Els 

projectes belgues destacats són: 

 

Projecte “poëzie-ateliers” [Tallers de poesia]. 

El Katholiek Centrum voor Lectuurbegeleiding en Bibliotheekwerk amb seu central a 

Anvers, organitza aquest taller pels alumnes d’escoles secundàries. L’objectiu 

principal és que els alumnes aprenguin “els trucs de l’ofici” a través de la crítica als 

poemes existents, als que ells creïn i als que creïn els seus companys. L’objectiu és 

que els alumnes desenvolupin una percepció pròpia de la poètica, no que aprenguin 

els estàndards oficialment reconeguts. 

 

Projecte “Meesterstukken” [Obres mestres]. 

El projecte més important a Bèlgica fou organitzat per CANON, la secció cultural del 

Departament Flamenc d’Educació. Es tracta d’un projecte bianual que mostra 

activitats artístiques als professors i els ensenya exemples per ser aplicats a classe. 

L’estructura del projecte comporta una introducció a l’activitat presenciada, l’activitat 

en sí, un treball conjunt sobre l’aplicabilitat a classe i una conclusió consensuada. 
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Projecte “Radio Futura”. 

“Radio Futura” és una “performance” del grup de teatre Het Gevolg que intenta 

enllaçar amb l’ambient social juvenil i permetre l’intercanvi d’idees amb els autors. 

Aquest projecte és iniciativa de Stichting De Warande i fou presentat als alumnes de 

12 i 13 anys de primer i segon d’educació secundària i vocacional el gener i febrer de 

2001. El projecte va continuar i es va ampliar, tant en grups d’alumnes com en 

representacions. 

 

2.4. Croàcia 
Projecte “Music for all” [Música per tothom]. 

Amb el suport de la delegació a Croàcia del British Council, el 1999 es va iniciar 

aquest projecte que pretén introduir els alumnes en la música. Així, amb la 

col·laboració de la Orquestra Simfònica de Radio i Televisió de Croàcia, els alumnes 

de primària i secundària practiquen el cant i la composició musical. Els objectius són:  

• Desenvolupar el talent i l’autoconfiança. 

• Garantir la cultura musical nacional i internacional. 

• Desenvolupar una audiència en els concerts que en garantitzi un 

desenvolupament ecològic i democràtic. 

 

2.5. Finlàndia 
Finlàndia acumula més de vint anys d’història en els projectes d’educació en cultura. 

El 1992 s’emet l’Acta en Educació Artística Bàsica, que obliga a les autoritats locals 

a realitzar activitats extracurriculars centrades en l’educació artística. Per tant, des 

de 1993, l’educació en cultura és una qüestió central a nivell ministerial. 

 

Projecte “Arts Education towards a new Millennium” [Educació en arts cap a un nou 

Mil·lenni]. 

El projecte consisteix en un treball conjunt de músics, professors i alumnes de 7 a 18 

anys. Durant 6 o 8 setmanes, els alumnes treballen improvisacions i composicions 

musicals creatives sota la supervisió dels professors i músics. L’objectiu principal és 

crear un nou model d’educació musical i provar-lo en els alumnes. Aquesta 

experiència està organitzada per l’Acadèmia Sibelius i l’Òpera Nacional Finlandesa. 

 

Projecte “Cultcard” [Targeta cultural]. 

L’Oficina Cultural de cada municipi organitza aquesta experiència, que cobreix 

10.000 alumnes de 15 i 16 anys, i 25 escoles. Cada oficina dóna una targeta a cada 
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alumne per fer visites culturals gratuïtes o a preus reduïts per la ciutat en el temps 

lliure. La única condició és participar en el projecte “Discovering the Arts” a l’escola. 

 

2.6. França 
França presenta una llarga experiència en educació en cultura. El 1983 ja trobem el 

primer referent: els “Ateliers de Pratique Artistique” o “Ateliers d’Expression 

Artistique”, un curs opcional de 72 hores. Però el gran impuls de l’art a l’escola es 

dóna el 2000 amb l’aprovació del “Plan des 5 Ans”. 

 

El “Plan des 5 Ans” estableix que, a partir de l’educació primària, tots els alumnes 

realitzaran 12 assignatures artístiques: arquitectura, arts visuals, gust, 

audiovisual/cinematografia, cultura científica i tècnica, dansa, disseny, literatura, 

música, patrimoni artístic, fotografia i teatre. Amb el propòsit de respondre a la nova 

situació, s’ha intensificat la cooperació entre artistes, institucions i escoles. Cal 

destacar el finançament d’aquest Pla: uns 30,5 milions d’euros el 2000 i uns 40 

milions d’euros el 2001. 

 

Aquest Pla constitueix un dels projectes més ambiciosos que es fan i s’han fet a 

Europa per l’impuls de l’educació en cultura. El Pla emfasitza el significat de les arts 

quotidianes, com l’art del gust o del disseny. L’objectiu és proveir els alumnes d’una 

veritable cultura, entesa en un sentit ampli. 

 

Projecte “A song in every classroom; each school its own choir” [Una cançó a cada 

classe; cada escola la seva coral]. 

Inclòs en el Pla, el desembre de 2000 es va iniciar aquest projecte amb l’objectiu 

d’educar musicalment la joventut en els màxims aspectes possibles. La premissa 

bàsica és que l’aula és el millor lloc per aprendre música. Les escoles que van 

participar en el projecte es van reunir l’abril de 2001 en l’acte “Zénith en choeur” 

[Cant coral al Zénith]. Els alumnes participaren en el Gran Concert Nacional de 

corals escolars de tota França. 

 

Projecte “Ma classe, mon quartier, le theâtre et l’opéra” [La meva classe, el meu barri, 

el teatre i l’òpera]. 

El projecte va ser organitzat pel College Epirey de Dijon, una escola amb un 80% de 

famílies immigrants amb problemes socials i educatius afegits. L’objectiu principal 

era la integració dels alumnes en la societat. El teatre feia que els alumnes es 
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sentissin ciutadans nacionals, va millorar el respecte a sí mateixos, la seva expressió 

verbal i escrita alhora que els permetia aprendre a interpretar, cantar i ballar. El 

projecte va permetre que l’escola entrés en contacte amb el món cultural però també 

va produir un descens en la taxa de conflictivitat escolar, observant-se millores en la 

capacitat de concentració i en els resultats acadèmics. Projecte inclòs al Pla dels 5 

Anys. 

 

Projecte “Métiers du Theâtre” [Oficis del Teatre]. 

El Liceu Agrícola de Vaseix (Dijon) participava en un partenariat amb el Teatre de 

Borgonya i l’Auditori de Dijon. El projecte, dins del Pla, consistia en què els 

estudiants analitzessin una obra en cartell, tant el seu guió com aspectes tècnics de 

l’escenari (llum i so). 

Projecte “Lycéens au cinema” [Estudiants de secundària al cinema]. 

Aquest projecte, no inclòs dins del “Plan des 5 Ans”, estava centrat en el 

desenvolupament d’habilitats crítiques i de coneixements del cinema. Es visionava 

tant cinema francès com mundial, clàssic i contemporani. Tot i no estar inclòs en el 

Pla, encaixa perfectament amb els seus objectius.  

 

2.7. Hongria 
Projecte “Motion Light Record” [Gravació del moviment de la llum]. 

L’escola secundària Madách Imre de Salgótarjian organitza aquest projecte de vídeo, 

fotografia i multimèdia amb joves de 15 a 18 anys. L’experiència està integrada en el 

currículum escolar com a lliçons artístiques i té l’objectiu d’introduir els alumnes en 

els efectes de la llum sobre la seva vida. 

 

2.8. Itàlia 
Projecte “Laboratori musicali” [Laboratoris musicals]. 

Aquest projecte del Ministeri d’Educació estableix 200 escoles on s’ofereix un 

laboratori musical. En aquest laboratori, professors i alumnes poden estudiar             

i produir música com a part del currículum. 

 

2.9. Polònia 
Projecte “Granum”. 

El Centre Nacional d’Art per Nens i Joves organitza el projecte en el què 1.000 

alumnes de diferents nivells artístics estudien fotografies, models botànics, mites, 
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històries, etc., per produir objectes fantàstics en 3 dimensions sobre la temàtica 

escollida. 

 

Projecte “The Paths” [Les Trajectòries]. 

Amb l’objectiu de comparar la relació històrica entre Polònia i Alemanya, els alumnes 

d’11 a 14 anys de Poznan participen en el projecte. Dos cops per setmana durant sis 

mesos, els alumnes treballen sobre la metàfora del camí utilitzant formes artístiques 

contemporànies. Aquesta experiència també va incloure l’intercanvi dels productes 

artístics creats amb nens de la mateixa edat de Hannover (Alemanya). 

 

Projecte “The Green Valley” [La Vall Verda]. 

De marcat caràcter ecològic, el projecte està centrat en la defensa de la natura, 

trencant amb la cultura del consum i desenvolupant habilitats comunicatives a través 

de les arts visuals. 

 

2.10. Regne Unit 
El Regne Unit té una llarga experiència a nivell ministerial en la integració de les arts 

i l’educació cultural en l’educació reglada. L’agost del 2001 es va adaptar el British 

National Curriculum [Currículum Nacional Britànic] per incorporar la música, l’art i el 

disseny en tots els nivells. Dels 5 als 14 anys la formació en cultura és obligatòria i a 

partir d’aquí passa a ser opcional. 

 

Anglaterra i Gal·les 

Projecte “National Curriculum 2000” [Currículum Nacional 2000]. 

Es tracta d’una experiència basada en una interpretació oberta de la cultura, 

intentant introduir l’alumne en un ambient i una forma de pensament. Aquest projecte 

innovador en Art i Disseny establia una sèrie d’objectius a assolir, entre els quals hi 

trobem els següents: 

• Conèixer els canvis en la perspectiva del públic i dels artistes d’Europa 

Occidental i la resta del món al llarg de la història. 

• Comparar pràctiques artístiques des de la societat renaixentista fins          

a l’actualitat, centrant-se en els autors contemporanis. 

• Els alumnes han de tenir un rol actiu com a “lectors i intèrprets de l’art”. 
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Projecte “The Will to Adorn” [La voluntat d’adornar]. 

Aquest és un projecte de l’Arxiu d’Artistes Visuals Africans i Asiàtics [African and 

Asian Visual Artists Archive]. L’activitat consisteix en observar els teixits de l’artista 

Yinka Shonibar. Posteriorment, els alumnes discuteixen sobre la identitat de la 

comunitat britànica negra o d’altres cultures, sempre en el marc de l’assignatura Art    

i Disseny. El projecte està dirigit a alumnes d’entre 16 i 17 anys. 

 

Projecte “Triptychs” [Tríptics]. 

Organitzat també per l’Arxiu d’Artistes Visuals Africans i Asiàtics, i dirigit al mateix 

grup d’edat que el projecte “The Will to Adorn”, pretén que els alumnes reflexionin 

sobre les fotografies com una visualització de la identitat. 

 

Projecte “Opt for Art” [Tria l’Art]. 

Aquesta iniciativa té l’objectiu de motivar els alumnes de 12 a 14 anys a escollir 

itineraris vocacionals en el nivell secundari, especialment enfocant-los a una carrera 

artística.  El projecte permet treballar intensament amb artistes, professors d’art, 

tècnics de museus, i diferents tipus de professionals relacionats amb el món de la 

cultura. 

 

Projecte “Sculpture Forum” [Fòrum d’escultura]. 

Aquest és un projecte amb l’objectiu explícit de formar els professors d’arts de 

secundària en arts visuals. Amb el suport de l’Institut d’Educació i el Tate Britain, 

aquest projecte s’ha estès a tot el país. 

 

Escòcia 

Projecte “Smart Moves” [Moviments elegants]. 

En aquesta experiència, els alumnes d’escoles d’Edinburgh s’apunten a un curs 

extracurricular que s’estén durant 14 dissabtes. Aquest projecte, voluntari i gestionat 

pel professor d’arts de cada escola, requereix de molta motivació, però els alumnes 

reconeixen al finalitzar el projecte haver millorat aspectes com la perseverança, la 

curiositat, la capacitat de cooperació. 

 

Projecte “Drame Kist”. 

En el marc del Disability Awareness Event 1997-1998, es va realitzar un projecte per 

a l’educació especial. Sota la supervisió de productors teatrals, escoles de primària   

i secundària col·laboraren amb escoles d’educació especial. 
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Irlanda 

El cas irlandès presta especial atenció al cinema com a art d’ensenyament. Així, des 

de 1999 s’ha introduït en el programa curricular de llengua anglesa. En les classes, 

organitzades per l’Institut del Cinema d’Irlanda, es practiquen les habilitats d’anàlisi, 

dibuix, síntesi i avaluació en textos i pel·lícules. 

 

Projecte “Cinema in the Classroom” [Cinema a l’aula]. 

Al Regne Unit existeix un curs opcional de transició entre el primer i el segon cicle de 

secundària. En aquest curs, uns 8.000 alumnes visionen pel·lícules en horari escolar 

a l’Institut del Cinema, que elabora materials perquè els professors adaptin les seves 

matèries. 

 

2.11. República Txeca 
Projecte “Boskovice GENE”. 

Basat en el reforç de la identitat local, el curs 1999-2000 els alumnes de l’Escola 

Secundària d’Economia de Boskovice van participar en el projecte. Els estudiants 

van gravar vuit curtmetratges de gent coneguda o popular de la ciutat. Es tracta d’un 

projecte reconegut a nivell mediàtic i cinematogràfic. 

 

2.12. Suècia 
Projecte “Historical Role Playing” [Jugant a rols històrics]. 

L’objectiu d’aquest projecte és conservar la cultura i la història locals, però tenint en 

compte el canvi social i les migracions com a part del procés històric. Organitzat pel 

Museu Regional de Kalman, consisteix en representacions dels fets històrics en el 

mateix lloc on es van produir. Un cop a l’escena, s’introdueixen elements de 

discussió i reflexió. 

 

Projecte “Visions of the future” [Visions del futur]. 

El mateix Museu Regional de Kalman també organitza aquest projecte. Amb un 

objectiu similar a l’anterior projecte, es compara la identitat nòrdica en un context 

supranacional, és a dir, buscant coincidències amb Islàndia i Suècia, i diferències 

amb la resta d’Europa. Aquest projecte inclou un intercanvi amb escoles nòrdiques. 

 

Projecte “Learning through the Arts” [Aprenent a través de les Arts]. 

L’escola comprensiva Kista i el Col·legi de Música de la Universitat Reial, ambdós a 

Estocolm, organitzen el projecte. Amb un clar referent canadenc, aquest projecte 
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està basat en la teoria que l’educació en cultura porta a uns millors resultats 

acadèmics. Tot i ser un projecte local, s’està estudiant la seva extensió a nivell 

nacional i, fins i tot, a nivell europeu. 

 

2.13. Conclusió 
Dels diferents projectes observats, se’n poden extreure algunes conclusions 

generals. En primer lloc, destacar França, Regne Unit, Alemanya i Finlàndia com els 

països amb més tradició en projectes d’educació en cultura. Menció apart mereix 

Holanda, analitzat en el capítol següent. Tot i això es poden extreure conclusions 

transversals. 

• Hi ha diferents projectes que posen l’interès en les arts com a objecte 

d’estudi. En aquest sentit, els projectes musicals consideren la música 

com a objecte tot i que els seus efectes puguin anar més enllà de 

l’aprenentatge d’un art. En canvi, altres disciplines com les arts visuals, el 

teatre o el cinema contemplen els efectes socials de l’aprenentatge en arts 

com un element central de l’ensenyament. 

• També es troben projectes centrats en l’herència cultural i la preservació 

de la història amb l’objectiu de reforçar les identitats minoritàries. Els 

projectes d’aquest tipus poden ser històrics socioculturals (relacionats amb 

la història i la geografia), amb una orientació artística o centrats en la 

història local o la identitat de grup (fixats en el passat però enfocats cap al 

futur). 

• Les claus de l’èxit de qualsevol d’aquests projectes és l’activitat dels 

alumnes i la relació que es doni entre l’Administració i els diferents actors 

implicats. 

• Finalment, indicar que hi ha certes diferències en les característiques de 

l’educació en cultura a Europa, en relació directa amb els diferents 

contextos socials. La majoria dels projectes a Alemanya estan centrats en 

la sociocultura mentre al Regne Unit té els millors projectes en la relació 

entre art i multiculturalitat. Per la seva part, França fa els projectes amb 

major contingut cultural donada la potència del “Pla des 5 Ans”.
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3. ARTS A L’ESCOLA I EDUCACIÓ EN CULTURA A L’ENSENYA-

MENT SECUNDARI D’HOLANDA 

 
El text de Bevers i Ernst ens introdueix en la política en educació i cultura d’Holanda, 

un país amb tradició en aquest tipus de polítiques. Tot i això, se centren en els 

canvis contemporanis introduïts en l’educació secundària. En aquest sentit, s’inicià el 

projecte el 1996 per ser ampliat als cicles superiors de secundària el 1999. Aquestes 

dues iniciatives són: 

• Cultura i Escola [Cultuur en School], del 1996. 

• Art i Educació en Cultura [Culturele en Kunstzinnige Vorming], del 1999. 

 

La introducció d’aquestes polítiques s’ha d’emmarcar en els canvis experimentats pel 

sistema educatiu: el 1993 s’introdueix l’Educació secundària bàsica  [Basisvorming] 

pels alumnes de 12 a 15 anys; i el 1999 l’Educació secundària superior [Tweede 

Fase], amb la introducció del “studiehius”. 

 

El següent text resumeix quins són els elements històrics que han influït en la política 

cultural actual. Es presenten els elements ideològics i els objectius dels projecte 

Cultura i Escola alhora que s’explica com ha afectat aquest programa al sistema 

educatiu i quins són els actors que intervenen en aquesta política. Finalment es fa un 

petit repàs a la situació actual de la recerca en cultura i educació a Holanda. 

 

3.1. Referents històrics de la política cultural i educativa holandesa 
La política cultural i educativa d’Holanda té un referent històric fonamental: 

Thorbecke (1798-1872). Aquest polític liberal ha influït profundament la política 

cultural en la seva concepció autònoma de la ciència i l’art, amb el mínim 

d’interferència de l’administració. Aquest fet es manifesta en l’existència del Consell 

de la Cultura Holandesa [Raad voor Cultuur], una institució d’assessorament i control 

econòmic de l’acció governamental però independent de l’aparell administratiu. 

 

Històricament, la legitimació ha jugat un paper molt important en la concepció de la 

cultura. Així, després de la IIª Guerra Mundial, la cultura era necessària pel benefici 

social que generava saber apreciar l’alta cultura, mentre als anys 60s l’objectiu era 

fer arribar l’art a tothom, democratitzar-lo. Després del canvi cap a una orientació 

comercial dels anys 80s, en la dècada dels 90s la cultura serveix per a la promoció 
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de la identitat nacional i l’intercanvi cultural. És quan l’art i l’educació en cultura es 

converteixen en punta de llança del sistema. 

 

3.2. Canvis en el sistema educatiu 
Com ja s’ha indicat, s’han produït dos canvis bàsics en el sistema educatiu: la 

introducció de l’Educació secundària bàsica i de l’Educació secundària superior. 

 

Educació secundària bàsica. 

Aquest nou nivell educatiu, entre l’educació bàsica i la secundària, està basat en la 

igualtat d’oportunitats i inclou un currículum de 15 assignatures relacionades amb un 

itinerari concret. Introduïda el curs 1993-1994, inclou tres nivells educatius:  

• l’Educació preuniversitària [VWO],  

• l’Educació secundària general superior [HAVO], 

• i l’Educació secundària prevocacional [VMBO]. 

 

Educació secundària superior 

La segona etapa o superior de l’educació secundària fou introduïda el 1999. El 

currículum es configura a partir d’unes matèries comunes a les que s’han d’afegir les 

matèries pròpies de l’itinerari i les optatives. Hi accedeixen els alumnes d’Educació 

secundària general superior i d’Educació preuniversitària  amb l’elecció d’un 

d’aquests itineraris: Cultura i Societat, Economia i Societat, Ciència i Salut, i Ciència i 

Tecnologia. 

 

L’Educació secundària superior introdueix el desenvolupament personal i l’educació 

social com a principi rector de l’aprenentatge. L’objectiu és que l’alumne sigui 

independent. En aquest sentit, es treballen quatre capacitats: 

• L’aprenentatge orientat a l’aplicació. 

• Aprendre a aprendre: a obtenir coneixements, perspectiva i habilitats. 

• L’aprenentatge en grup. 

• Aprendre a reflectir els coneixements en el comportament personal. 
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3.3. El projecte Cultura i Escola i la seva ampliació: Art i Educació 

en Cultura 
El 1996 s’introdueix el projecte Cultura i Escola en el sistema educatiu. Aquest 

projecte marcarà l’agenda dels pròxims anys. La premissa bàsica del projecte és que 

cultura i societat són cada cop més complexes i diverses. Al mateix temps, els joves 

deixen d’assistir a activitats culturals oficialment reconegudes per acostar-se cada 

cop més a la indústria cultural. 

 

Objectius i filosofia de Cultura i Escola 

L’objectiu principal del projecte és incrementar la competència cultural dels joves a 

través de l’educació. En el rerefons hi trobem la premissa segons la qual els joves 

poden escollir millor i d’una forma més argumentada quan majors i millors són els 

seus coneixements culturals. Aquest objectiu es plasma en tres àrees: 

• El contingut educatiu: la cultura com a part de l’educació. 

• L’ambient escolar: la cultura pot afavorir el clima de l’aula. 

• Orientació a un context cultural: plasma la importància del context en 

l’educació cultural. 

 

L’ampliació de la iniciativa Cultura i Escola amb la iniciativa Art i Educació en Cultura 

va comportar diferents canvis. A partir de 1999, aquestes àrees s’amplien amb tres 

més:  

• L’herència cultural: creació de l’Agència de l’Herència Actual [Bureau 

Erfgoed Actueel]. 

• La formació prevocacional. 

• La diversitat cultural. 

 

Un dels altres objectius de l’ampliació del projecte, en aquest cas de l’Educació 

secundària superior, és preparar els joves per a la seva participació cultural en el 

futur. La demostració científica de la transferència cultural ha permès deduir que les 

diferències en la participació cultural es deuen a cinc combinacions de factors: 

• L’educació, l’ambient familiar, els orígens i la classe social. 

• Les habilitats culturals educades i apreses, i l’habilitat per comprendre 

informació complexa. 

• L’etapa vital del moment i les característiques generacionals. 

• L’estatus social, la classe social i les xarxes personals. 



 

20 

• Altres problemes pràctics com ara temps i recursos disponibles. 

 

De forma general, el programa es centra en el desenvolupament de tres aspectes: 

• L’activitat de l’alumnat respecte la cultura. 

• La receptivitat a nous estímuls. 

• La capacitat de reflexió de l’alumne. 

 

Sistema educatiu i cultura: com es plasma el projecte? 

El projecte no només estableix una sèrie d’objectius sinó que, a l’acompanyar canvis 

en el sistema educatiu, introdueix elements curriculars concrets. Aquests canvis es 

produeixen en tot els nivells educatius d’Holanda. 

 

Educació bàsica 

L’educació bàsica ha estimulat l’expansió de les assignatures artístiques i culturals    

a l’escola. Al costat de les assignatures culturals clàssiques (música i dibuix) ara 

també es poden oferir altres disciplines artístiques no reconegudes fins al moment 

(arts visuals, dansa, etc). A nivell acadèmic, els alumnes realitzen un test al final de 

l’educació bàsica per conèixer fins a quin punt s’han aconseguit els objectius 

preestablerts. 

Els canvis en el sistema han vingut acompanyats de mesures de suport. Cal 

destacar la importància dels intermediaris culturals (el 75% de les escoles utilitzen 

els seus serveis). Però també cal esmentar la introducció dels xecs ministerials pel 

foment de la participació de les escoles en activitats culturals. 

 

Educació secundària bàsica 

En aquest nivell hi ha 700 escoles que tenen els objectius i les assignatures culturals 

establertes a nivell nacional, amb dues assignatures artístiques. Des del 2001, 

compten amb la introducció dels xecs ministerials. 

 

Educació secundària prevocacional 

En aquest nivell educatiu, el treball per dissenyar una assignatura en aquest nivell 

que respongui al projecte encara està en marxa. Aquest nivell educatiu és el que ha 

tingut una menor implantació de la cultura a l’escola, fet preocupant si tenim en 

compte que s’hi concentra el 60% de l’alumnat. 
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Els alumnes han realitzat classes en l’anomenada Educació cultural i artística, un 

curs de 40 hores a l’any. A partir de l’any 2001 s’ha fet obligatori per al 3er i 4art 

cursos. Aquesta poca presència no ha estat augmentada ni amb la introducció dels 

xecs ministerials l’any 2000. 

 

Educació secundària superior 

En aquest nivell educatiu és on es concentra la major part d’assignatures culturals 

del sistema educatiu. Així, el 1999 es va introduir l’assignatura Educació cultural         

i artística, obligatòria per als alumnes d’Educació secundària general superior              

i d’Educació preuniversitària. Aquesta assignatura s’estructurava en quatre parts: 

• Activitats artístiques i culturals basades en la participació. 

• Coneixements d’art i cultura. 

• Treball pràctic. 

• Reflexió sobre un portafoli artístic creat pels propis alumnes. 

 

Un dels problemes d’aquesta assignatura és que no tenia examen sinó que el 

portafoli artístic i la reflexió sobre aquest servien de mètode d’avaluació. Els alumnes 

d’aquests nivells que escollien l’itinerari de Cultura i Societat feien obligatòriament 

els mòduls 2 i 3 d’aquesta assignatura, el segon amb una vocació més teòrica i el 

tercer amb una vocació més pràctica i centrada en una disciplina artística. Per la 

seva part, els alumnes de l’itinerari clàssic fan la nova assignatura “gymnasium” 

enlloc del mòdul 1, però es formen una impressió general de la cultura clàssica. 

 

Els xecs ministerials i les noves tecnologies han estat dos elements claus per al 

foment de l’assignatura Educació cultural i artística. La introducció dels xecs ha 

provocat que les institucions culturals facin més activitats per a joves i estudiants, 

introduint competències en el mercat cultural i mecanismes de col·laboració entre 

l’educació i la cultura. En aquest sentit cal també tenir en compte la introducció del 

Carnet Cultural Jove [Cultureel Jongeren Paspoort]. 

 

El govern holandès ha fet un gran esforç per introduir les NTICs a l’escola. L’esforç 

més rellevant és la “Kennisnet”, una xarxa de contacte entre educadors i alumnes 

amb el món de la cultura. En aquest sentit, és destacable el paper de la 

“Cultuurnetwerk Nederland” com a centre nacional de referència en matèria 

d’educació cultural i artística. 
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El debat del projecte i la seva redefinició 

El projecte es trobava el 2001 en ple procés de redefinició. L’objectiu era expandir el 

ventall d’arts presents a l’escola, introduint els mitjans audiovisuals i formes culturals 

no oficials. La cultura popular i juvenil ha de ser reconeguda com a camí cap a l’art 

oficial i els continguts de les assignatures artístiques han de reflexar l’evolució de les 

arts professionals. 

 

La societat multicultural també és un nou factor a tenir en compte: el públic potencial 

és cada cop més gran. Com a reflex de l’objectiu governamental de lluitar contra 

l’exclusió d’aquests grups, s’adopta una concepció en la què l’arena cultural és el lloc 

idoni per garantir la representació adequada de cada identitat.   

 

La redefinició del projecte respon a les conclusions obtingudes de l’experiència 

anterior. Així, els tres aspectes bàsics sobre els que es treballava en la primera 

etapa es posen en debat: cal redefinir el pes que tenen l’activitat, la receptivitat i la 

reflexivitat dels alumnes. En aquest sentit cal esmentar tres reflexions bàsiques del 

debat establert: 

• La capacitat de reflexió és l’habilitat que rep més suport com a 

indispensable per enfrontar-se a l’actual model de consum i producció 

artística. 

• L’activitat respecte la cultura ha perdut importància en relació a la 

capacitat d’observació i reflexió. 

• Els professionals de l’educació aposten per un ensenyament més pràctic. 

 

Aquest debat va generar una sèrie de modificacions en el projecte Cultura i Escola. 

Donada la complexitat de transferir els objectius d’un programa a la pràctica, la 

introducció d’aquests canvis va ser molt més progressiva i a través d’un grup 

d’escoles experimentals. 
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3.4. Els actors de la política d’educació en cultura a Holanda 
Els actors que participen en aquesta política tenen especial rellevància si tenim en 

compte el paper merament orientatiu del govern holandès. Tot seguit es presenta 

l’estructura que presenta l’arena en què es desenvolupa la política d’arts a l’escola a 

Holanda i els principals actors implicats (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Relacions entre actors a la política d’educació en arts holandesa. 
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Ministeri d’Educació, Cultura i Ciència i Consell de la Cultura Holandesa 

Tal i com ja s’ha indicat, el Ministeri juga un paper merament orientatiu. Així doncs, el 

govern es va encarregar del disseny del projecte Cultura i Escola. També 

s’encarrega d’altres mesures de suport com ara els xecs ministerials, que tenen 

l’objectiu de promocionar les activitats culturals en l’entorn de l’escola. 

 

Per la seva part, el Consell de la Cultura Holandesa és una actor fora de l’arena 

cultural i educativa donada la seva independència respecte el govern. Les seves 

funcions bàsiques són les d’assessorament al govern i de control de la despesa. 

 

Administracions regionals i locals 

Tenint en compte que les competències sobre educació es troben en mans de 

l’Administració estatal, la capacitat d’acció de les administracions de nivell inferior és 

molt menor. Ara bé, poden influir en l’arena cultural. En aquest sentit, condicionen 

indirectament els programes escolars amb el foment de determinades activitats 

culturals locals o amb el desenvolupament de materials d’altres tipus que afecten als 

continguts de les matèries. A la pràctica, són un actor secundari. 

 

Cal esperar més de les administracions locals, com ara donar suport productiu  a 

escoles, institucions culturals i intermediaris, sobretot si tenim en compte que sobre 

ells recau una part important de la responsabilitat. 

 

Directors d’escola 

La organització i la gestió són elements extremament importants en el procés 

d’innovació a l’escola. Part de la innovació ha d’incloure una major autonomia 

escolar, però això es converteix en un obstacle. Per això, en primer lloc cal tractar de 

forma diferenciada les escoles amb problemes de gestió de les escoles amb 

problemes d’ensenyament. 

 

Les escoles amb una menor influència de la cultura han de fer un gran salt, 

especialment a l’hora de crear el clima escolar adequat a l’educació en cultura.          

A vegades, l’orientació religiosa de l’escola també pot ser un problema quan 

s’estableix el contingut de les assignatures. Resulta evident que les escoles han 

d’estar millor dotades però tampoc es pot obviar que els directors han de ser més 

professionals. 
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Professorat 

Els diferents mòduls de l’assignatura Educació cultural i artística han creat noves 

figures professionals: el mentor artístic i el coordinador artístic. Aquest fet va requerir 

més formació als professors amb el suport de multitud d’organismes intermedis. 

 

El professor ha de liderar el procés de canvi. Però l’increment de tasques                

i alumnes associat al nou programa fa que disposin de poc temps per dedicar-se als 

continguts de les assignatures. És per això que hi ha un buit pel que fa a recursos 

educatius i mètodes d’ensenyament. 

 

Els professors necessiten formació teòrica artística: no disposen de temps per          

a formació específica i els objectes artístics els són estranys. Per superar aquest 

problema, el govern fa esforços en NTICs per centralitzar els recursos pedagògics       

i fer-los més accessibles, alhora que comunica la comunitat educativa. En aquest 

sentit, s’ha creat un programa bàsic per al desenvolupament de carreres 

professionals mixtes, amb formació pedagògica i formació artística, amb la 

possibilitat d’escollir una de les dues orientacions posteriorment. Els efectes, però, 

es veuran a llarg termini. 

 

Els alumnes 

Les innovacions han produït molta confusió entre els alumnes, que consideraven el 

programa educatiu massa exigent i indefinit. Alhora els nous mètodes pedagògics els 

eren estranys. 

 

Els alumnes d’Educació secundària prevocacional tenen una orientació eminentment 

pràctica i amb uns nivells educatius històricament inferiors a l’educació general. 

Aquest tipus d’estudis no encaixa amb l’ensenyament artístic, com ho demostren les 

taxes de participació en activitats culturals segons nivells: 

• Educació secundària prevocacional – 3,1 activitats culturals/any. 

• Educació secundària general intermèdia, Educació secundària general 

superior i Educació preuniversitària – 3,4 activitats culturals/any. 

• Educació secundària general superior/Educació preuniversitària – 3,9 

activitats culturals/any. 
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Els organismes de suport 

Les institucions culturals encara juguen un paper secundari en la xarxa local 

d’educació cultural, a diferència dels organismes de suport. Són institucions amb 

tasques molt àmplies: executives, productives, organitzatives, de promoció d’experts 

i d’intermediació. Caldria definir millor les seves tasques i centrar-les en construir 

xarxes de col·laboració entre institucions culturals i escoles.Els organismes de suport 

haurien de satisfer la gran demanda d’informació provinent de les escoles i de les 

institucions culturals. 

 

3.5. La recerca holandesa en arts a l’escola 
La recerca existent a Holanda, s’ha fet diverses qüestions considerades clau: 

• Fins a quin punt l’educació en arts contribueix a la posterior participació 

cultural dels alumnes? 

• En quina mesura l’educació en cultura pot contribuir en els conflictes entre 

grups culturals diferents que conviuen actualment? 

• Com poden les relacions entre les escoles i les institucions culturals 

contribuir a la creació del context adequat per a l’educació cultural? 

• Com pot l’educació cultural contribuir en el desenvolupament de les 

persones, les seves normes i els seus valors? 

 

S’han realitzat diferents estudis de seguiment del projecte Cultura i Escola. Aquests 

estudis estan basats en enquestes i entrevistes als actors implicats en la política. El 

problema és la diferència entre escoles, com s’ha observat en el procés pilot de la 

Educació secundària superior. També s’ha fet alguna avaluació externa de la 

reforma educativa, però no s’ha sistematitzat. 

 

L’Inspecció Educativa està fent un anàlisi detallat de les reformes educatives. Per 

aquest treball va visitar 129 escoles, va presenciar 7.300 lliçons i va analitzar 63.000 

tests per supervisar el progrés dels alumnes. La principal conclusió de l’estudi “Entre 

arquitectura i hip-hop. Un ampli espectre per l’educació en arts a l’escola secundària” 

és que l’evolució ha estat satisfactòria: junt a la introducció dels xecs ministerials, el 

projecte Art i Educació en Cultura va introduir el debat cultural de ple en les escoles. 

També s’ha iniciat recerques que pretenen avaluar a llarg termini els efectes de 

l’educació en cultura, però són poques. 
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5. WEBGRAFIA 
 

General 

http://www.educart.culture.gouv.fr/ - Web d’Educart, la secció d’Educació en arts del 

Ministeri de Cultura francès. S’hi troba informació sobre la política d’educació en 

cultura del govern francès al llarg dels 20 anys d’experiència. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/education-artistique/art-

ecole/plan.htm - En aquest enllaç es detallen els objectius i principis en què es 

basa el “Plan des 5 ans”. 

http://www2.invalsi.it/ - Web de l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e di formazione, dedicat a la recerca i dependent del Ministeri 

d’Educació, Universitat i Recerca d’Itàlia. Efectua estudis periòdics sobre el nivell 

educatiu dels alumnes italians i gestiona el Sistema Nacional de Qualificacions 

[Sistema Nazionale di Valutazione]. 

http://www2.invalsi.it/RN/progetti/abstract/valmuss2_en.htm - En aquesta 

adreça es pot trobar el document “Valmuss 2 – The evaluation of music 

laboratories in the education system 2004-2005”, que analitza el projecte 

“Laboratori musicali”.  

http://www.nc.uk.net/ - “National curriculum online” presenta informació sobre el 

Currículum Nacional Britànic.  

http://www.ncaction.org.uk – La web “National curriculum in action” mostra 

treballs dels alumnes a diferents nivells educatius alhora que mostra com es 

plasma el pla d’estudis en activitats pràctiques.  

http://www.insea.org – Web de l’Associació Internacional per l’Educació en l’Art 

[INSEA, Internacional Society for Education Through Art].  Té membres arreu del 

món, dividits en sis regions: Àfrica i l’Orient Mitjà, Àsia, Europa, Amèrica Llatina, Àsia 

sud-occidental i Pacífic, Nord-Amèrica. INSEA és una entitat representativa dels 

educadors en arts visuals d’arreu del món. Promou la comprensió i cooperació entre 

cultures i coordina recerques i projectes educatius d’educació en art entre 

especialistes de diferents cultures. INSEA té uns 2.000 membres de més de 80 

països diferents.  

En la web s’hi pot trobar informació sobre les activitats de l’INSEA a cada regió, així 

com es pot obtenir una llista de les seves publicacions i adreces de correu per 

sol·licitar-les. 
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http://www.insea.europe.ufg.ac.at/index2.htm - Web de la secció europea 

d’INSEA. A través del menú “Countries” es pot accedir a adreces electròniques 

de contacte amb especialistes en educació en arts ordenats per països. 

http://www.culturalpolicies.net/ - Sistema d’informació a nivell europeu en mesures 

de política cultural resultat del treball conjunt entre el Consell d’Europa i ERICarts 

realitzat en una comunitat pràctica d’investigadors en polítiques culturals 

independents, ONGs i governs nacionals. 

http://www.poeziezomerswatou.be/pz_2005/pages_2005/poezie_ateliers_2005.htm - 

Web on s’explica el projecte “poézie-ateliers” actual (2005). 

http://www.jeugdenpoezie.be/desite/basis.html - En aquest enllaç es detalla la 

organització i els actes per participar en els tallers. 

 

Holanda 

http://www.cultuur.nl – Web de la “Raad voor Cultuur”, organisme consultiu legal        

i independent del govern en política cultural. El consell fa recomanacions en matèria 

de mitjans de comunicació, patrimoni cultural i art. També assessora en educació en 

cultura i en la política d’interculturalitat. 

http://www.cultuurplein.nl/ - Cultuurplein.nl es el projecte central en el que s’inclou el 

programa de cultura i educació. Cultuurplein.nl estableix els desitjos del professorat, 

els gestors i l’establishment cultural per sostenir activitats culturals dins dels 

projectes educatius. En holandès.  

http://www.cultuurenschool.net/ - Web sorgida al voltant del projecte Cultura i Escola. 

Permet enllaçar amb pàgines web d’institucions (acadèmiques, econòmiques, 

polítiques, culturals) vinculades o participants en el projecte Cultura i Escola. Alguns 

exemples en són: 

http://www.cultonline.nl – Publicació digital sobre activitats culturals dirigides 

als joves i basada en una concepció oberta de la cultura. 

http://www.cjp.nl – CJP és una entitat que té com a objectiu principal motivar 

la participació dels joves en la cultura.

http://www.erfgoedactueel.nl – Fundació per l’estimulació d’un ús actiu de 

l’herència cultural en l’educació. 

http://www.kunstconnectie.nl – Web de l’associació d’institucions artístiques 

que treballa per l’educació en art i la participació cultural.  

http://www.kennisnet.nl - Aquesta xarxa de coneixement és una organització a 

internet per a les escoles holandeses i té com a objectiu explotar les 

possibilitats de les NTICs en l’educació. Fomenta l’aprenentatge en línea. 
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http://www.vng.nl - Adreça d’internet de l’Associació Holandesa de Municipis, 

implicada directament en l’educació en cultura. 

http://www.minocw.nl/english/index.html - Web del Ministeri Holandès d’Educació, 

Ciència i Cultura. S’hi pot trobar informació sobre els diferents àmbits així com 

documents elaborats pel propi Ministeri sobre la relació entre art i cultura a Holanda. 

http://www.minocw.nl/cultuurenschool/factsheet.html - Síntesi del projecte 

Cultura i Escola. A través d’aquest enllaç es pot accedir a més informació del 

projecte. En holandès. 

http://www.cultuurnetwerk.org/english/index.htm  - Web del Centre Holandès Expert 

per les Arts i l’Educació en Cultura. “Cultuurnetwerk Nederland” recull I dissemina 

informació I coneixement sobre arts I educació cultural, tant a Holanda com als 

països membre de la Unió Europea. Es pot accedir a aquest coneixement de 

diferents formes: a través de la llibreria, pàgines web, publicacions, reunions. Aquest 

centre està subvencionat parcialment pel Ministeri Holandès d’Educació, Cultura        

i Ciència (OCW).  

http://www.cultuurnetwerk.org/english/amustoramuse.htm - Informació sobre la 

Conferència “a-Must or a-Muse”. Documents relacionats i resultats de la 

conferència internacional. 

http://www.cultuurnetwerk.org/english/cultureandschool - Informació sobre la 

conferència de Polítiques per les Arts i l’Herència Educativa a la Unió Europea 

realitzada a La Haia el setembre de 2004.  

http://www.boekman.nl/EN/index.html – Web de la Fundació Boekman, que recull      

i dissemina coneixement i informació sobre les arts i la cultura tant a nivell polític 

com a nivell pràctic. També estimula la recerca i el desenvolupament d’una opinió 

sobre la producció, distribució i ús de les arts i les polítiques nacionals                

i internacionals en arts i cultura.  
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6. GLOSSARI 
 

Activitats educatives artístiques o creatives [Artistic or creative educational 

activities]: Activitats educatives com ara llegir, tocar música, cantar, escriptura 

creativa, dansa, actuacions o pintura. 

Alta cultura [High culture]: Les arts que són considerades clàssiques o restringides 

o noves i diferenciades. 

Assignatures artístiques [Arts subjects]: Una concepció tradicional inclou música i 

arts visuals. En els últims temps, també inclou disciplines com el teatre, la 

dansa, el cinema, la fotografia, el disseny, la moda, els “new media”, l’art 

informàtic i l’herència cultural. 

Atheneum: Forma d’educació preuniversitària similar al gymnasium però sense llatí 

o grec. 

Agència per l’Herència Actual [Bureau Erfgoed Actueel]: Institució especial 

fundada el 1997 amb l’objectiu posar en pràctica l’herència cultural holandesa 

en el sistema educatiu. 

CANON: Estàndards aprovats en arts i/o cultura. 

CJP (Cultureel Jongeren Paspoort): És l’equivalent al “Carnet Jove” però 

exclusivament cultural. Targeta de descompte per a visites i compres de 

productes culturals orientats als joves. 

CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming): Educació cultural i artística. Aquesta 

assignatura consta de tres mòduls. L’objectiu general del mòdul 1 és donar 

eines als alumnes per fer una bona elecció de les activitats culturals que els 

interessen. El mòdul 2 explora els aspectes teòrics de l’art i la cultura en 

general, i la història cultural de totes les disciplines: educació artística, música, 

dansa i teatre. Finalment, el mòdul 3 aprofundeix en la teoria i la pràctica d’un 

art específic. 

Coordinador d’arts [Arts co-ordinator]: Les tasques externes d’aquest coordinador 

inclouen entre d’altres, mantenir contactes amb institucions culturals i escoles 

de la regió per formular qüestions conjuntes a les institucions, i per avaluar les 

activitats relatives a temes pedagògics. 

Cultura juvenil [Youth culture]: Rere les expressions artístiques tradicionals, la 

cultura juvenil també es centra en els rituals, els usos lingüístics, els esports, 

els codis socials, costums, modes, músiques i preferències relatives a la 

jerarquia mantinguda pels joves. 
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Currículum: Els temaris ensenyats, el temps dedicat a cada temàtica i la seqüència. 

Currículum artístic [Arts curriculum]: Un currículum específic en una o més 

disciplines artístiques. 

Currículum nacional [National curriculum]: Període d’estudi dels alumnes de 5 a 16 

anys d’Anglaterra i Gal·les. Normalment està relacionat amb alguna classe 

d’objectiu a assolir. 

Currículum reglat [Statutory curriculum]: Currículum a ensenyar per les escoles       

i que ve determinat, total o parcialment, per l’administració o per una agència 

designada. 

Educació artística [Arts education]: Definició àmplia: totes les formes educatives on 

l’art o les habilitats i tècniques creatives hi estiguin implicades. Definició estreta: 

formes educatives on les arts o les habilitats i tècniques creatives són l’objecte 

central de l’educació. 

Educació cultural a l’escola [In-school cultural education]: Educació cultural que 

forma part del currículum general, opcional o de programes extracurriculars. 

Educació (secundària) bàsica [Basic (secondary) education]: Totes les escoles de 

secundària ofereixen el mateix programa pels alumnes de 12 a 15 anys. És una 

educació bàsica en el sentit que aporta un estàndard fonamental en 

determinats qüestions, no com a indicador de nivell. 

Educació cultural [Cultural education]: Totes les formes educatives on s’impliquin 

les arts i l’herència cultural. 

Educació curricular [Curricular education]: La part de l’educació continguda en el 

currículum general escolar. 

Educació de desenvolupament local [Local development education]: Currículum 

amb el nom d’“Herència cultural” que intenta treballar amb qüestions com 

l’economia, la història, la tecnologia i la geografia. 

Educació general [General education]: Nivell educatiu secundari, el que prepara els 

alumnes per a l’educació terciària. 

Educació vocacional [Vocational education]: Prepara als alumnes tant per la vida 

laboral com per al desenvolupament de professions específiques.  

Gymnasium: Forma d’educació preuniversitària que inclou l’estudi del llatí i/o el 

grec. Veure també VWO. 

HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs): Nivell superior de l’educació 

secundària holandesa. 

HBO (Hoger Beroepsonderwijs): Formació professional superior holandesa. 
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Herència cultural [Cultural heritage]: Herència social, artística i intel·lectual del 

passat d’una societat, ja sigui intangible o tangible. 

Institucions culturals o artístiques [Arts or cultural institutions]: Organitzacions 

culturals que ofereixen facilitats i recursos per a les activitats culturals. 

KCV (Klassieke Culturele Vorming): Educació cultural clàssica obligatòria pels 

alumnes que opten per un examen final de nivell que inclogui llatí o grec. Els 

alumnes es formen una impressió de certs aspectes de la cultura clàssica. 

NTICs: Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs): Educació general 

secundària intermèdia a Holanda. 

Objectius a assolir [Attainment targets]: Defineix els nivells de coneixement              

i habilitat que els alumnes d’un grup d’edat han d’aconseguir, segons l’establert 

pel Ministeri d’Educació. 

OCENW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenshap): Ministeri Holandès 

d’Educació, Cultura i Ciència. 

PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs): Escola de formació del 

professorat de primària. 

Participació cultural [Cultural participation]: Prendre part o ser espectador 

d’activitats culturals. 

Principi de la llargada del braç [Arm’s length principle]: En política cultural, 

s’utilitza aquesta expressió per descriure la relació entre l’entitat financera i la 

institució cultural finançada, entesa a la distància del braç o a certa distància. 

Programes extracurriculars [Extra-curricular programmes]: Activitats culturals 

voluntàries organitzades per les escoles, normalment fora de l’horari escolar.  

SCP (Sociaal Cultureel Planbureau): Agència de Planificació Cultural i Social. 

Gabinet de recerca del govern holandès. 

Segona fase o superior de l’educació secundària (Tweede Fase): Inclou els 

cursos quart i cinquè de l’Educació secundària general superior i els cursos 

quart, cinquè i sisè de l’Educació preuniversitària. 

Sociocultura [Socio-culture]: Ampli ventall d’expressions humanes en les quals 

l’art en són un component més. 

Studiehuis: Estudis independents emmarcats en la Tweede Fase i que fomenta la 

autonomia de treball dels alumnes sota la supervisió d’un professor. 
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Xecs CKV [CKV vouchers]: Xecs amb valor d’uns 25 € per alumne, aportats pel 

Ministeri Holandès d’Educació, Cultura i Ciència, que poden utilitzar les escoles 

per pagar activitats culturals. 

VBO (Voorbereidend Beroepsonderwijs): Educació prevocacional. 

VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs): Educació secundària 

prevocacional. 

Vrije keuzeruimte: Currículum contingent a l’educació obligatòria desenvolupat per 

les escoles. Incorpora assignatures pròpies de l’escola i de caràcter optatiu per 

als alumnes. 

VWO (Voorbereidend Wetenshappelijk Onderwijs): Educació preuniversitària. 

Cicle de sis anys de durada amb tres itineraris: gymnasium, atheneum,              

i ongedeeld VWO (VWO integrat). 

 

 

 

 


