L’ENSENYAMENT DE LES
CIÈNCIES EXPERIMENTALS
A TRAVÉS DELS OBJECTES

DEL 14 DE MARÇ
AL 21 DE JUNY DE 2015
CAN SERRA
MUSEU DE MATARÓ

L'ensenyament de les disciplines científiques
té un component pràctic molt important. Al
llarg dels anys, els centres d'ensenyament
han anat utilitzant un conjunt d'eines per al
suport de les explicacions pràctiques, per tal
de poder assentar correctament els
coneixements de caire teòric. Actualment,
molts d'aquests objectes resten sense una
funció més enllà de la purament decorativa.
Però de la seva documentació i estudi
podem extreure com s'ha ensenyat ciències
experimentals als centres de secundària de
Mataró en els darrers segles.
Ciència viscuda mostra els principals
objectes didàctics utilitzats per
l'ensenyament de disciplines com la física, la
química, la botànica, la zoologia o la
geologia entre d'altres, dins el context
històric i social en què van ser útils. Alhora la
mostra planteja la necessitat de donar valor
patrimonial a aquests objectes.

Àmbits de l’exposició:
1. Ensenyament científic arran de les activitats
professionals.
L'ensenyament anterior al segle XIX.
2. Època de gabinets i col·leccions.
L'ensenyament al segle XIX.
3. Temps de renovació pedagògica i ciències per
a la vida.
L'ensenyament al segle XX, les primeres dècades.
4. Experiències magistrals al laboratori.
L'ensenyament al segle XX, la postguerra
i el franquisme.
5. Pràctiques al laboratori en grup.
L'ensenyament al segle XX, període democràtic.
6. Fent camí cap a nous models educatius.

Comissari:
Vàngelis Villar
Projecte, documentació i direcció científica:
Mercè Calpe, Ana M. Plarromaní i Tura Puigvert

Microscopi òptic
(segle XIX)
Institut Miquel Biada,
Mataró

Capsa de fòssils (c. 1970)
Institut Bisbe Sivilla, Calella
Tèster analògic (c. 1980)
Institut Bisbe Sivilla, Calella

Can Serra. Museu de Mataró
Carreró, 17-19
08301 Mataró
Horari
Fins al 14 de juny
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Del 15 de juny al 15 de setembre
De dimarts a diumenge de 18 a 21 h
Tancat els dilluns i els dies 3 i 6
d’abril i 1 de maig
Visites concertades per grups i
escolars (937 412 930) de 9 a 14 h
Informació
Telèfon: 937 582 401
a/e: museum@ajmataro.cat
www.culturamataro.cat
Cultura Mataró
Museu de Mataró
@culturamataro
@museumataro
#CiènciaViscuda
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