Museu de
l’Hospitalet
Esquema presentació
Projecte Educatiu

El Museu de l’Hospitalet inicia un procés d’innovació del seu Servei Educatiu en col·laboració amb Adhoc
Cultura. L’objectiu d’aquest procés és desenvolupar un projecte pedagògic transversal, que fonamenti
qualsevol nova proposta que s’endegui des del Museu. Que permeti “estampar-hi” un segell no només de
QUALITAT sinó de SINGULARITAT. Un projecte que doni resposta a les demandes de la societat actual.
La fita és que el públic no només visiti el Museu, sinó que també hi aprengui i en participi de forma
activa.

El segell: Un projecte
pedagògic transversal
IDENTITAT

PARTICIPACIÓ

EMOCIÓ

EXPERIMENTACIÓ

ACTUALITZACIÓ

ESPERIT CRÍTIC

INNOVACIÓ I CREATIVITAT

El projecte educatiu que es proposa s’erigeix al voltant
de 7 valors bàsics que han de ser presents a totes les
noves propostes de Museu de l’Hospitalet.
Aquests valors són extrets de les sessions de focus
groups, concebuts per gaudir d’una representació
igualitària de gènere. En dites sessions van participar
persones de diversos col·lectius hospitalencs: món
educatiu; tercer sector.

Línies programàtiques
Amb l’objectiu de potenciar el valor intrínsec del Museu de l’Hospitalet, Adhoc Cultura proposa la implementació d’un seguit de
línies programàtiques que ajudaran a assolir els objectius del museu en consonància amb el Pla de Museus 2030 i l’estratègia
pedagògica proposada en aquest projecte.

INNOVACIÓ CONSTANT
Fomentar el diàleg
Aprendre des de
l’experimentació
Fomentar la innovació
oberta
Un procés singular i
participatiu

CONNECTOR CULTURAL
Un paraigües que vinculi les
entitats
Espai obert
Agent transformador
Punt de trobada

ACTUALITATS

ESPAI OBERT

Memòria històrica

Intervenció espai obert

Vincle passat-present

Presència i actuació
Foment activitats
socioculturals

HUB Cultural L’Hospitalet
Amb l’objectiu d’activar les propostes anteriors, Adhoc Cultura proposa que el Museu de L’Hospitalet esdevingui un HUB
CULTURAL. Una eina global que sigui un element referent a la ciutat, tant per les institucions com pel públic general.
Un laboratori de creació, actual i interdisciplinari, estretament vinculat a la ciutat, que fomenti l’intercanvi d’idees.
CLUB L’H
Club participatiu que promou la
reflexió sobre l’entorn.
Pensat per estimular projectes
d’innovació social, en àmbit local,
nacional i internacional.
Busca estimular la reflexió sobre el
passat-present-futur.

ÀGORALAB “Acollim projectes”
Programa que valori, estudi, aculli
propostes d’entitats, agrupacions o
persones relacionades amb les
dinàmiques del Museu.

COMUNICAT
Una eina de comunicació bidireccional
i transversal. Pensada per facilitar
l’actualització i millora de les línies
programàtiques.
També esdevé una eina comercial.

