
PROGRAMAR 
PER 
ALS PÚBLICS
XVIII Jornades de 
museus i educació
19 i 20 de febrer de 2015



La nostra societat és especialment canviant: canvia d’estructures, de ma-
neres de veure la vida i de dinàmiques de comportament constantment i 
una crisi com la que passem actualment aguditza encara més aquest canvi 
de tendències.

Dissenyar i programar activitats requereix estar molt atent a tot el que fan 
els públics —reals i potencials—: qui, com, quan, per què vénen o no vénen, 
què volen, què necessiten.

Aquestes jornades volen posar sobre la taula les eines que els tècnics 
d’activitats dels museus tenim a l’abast per percebre els requeriments dels 
diferents grups socials i d’aquesta manera programar en conseqüència.

Preu: 50 € (IVA inclòs)
Les places són limitades.
Un cop efectuat el pagament, 
no es retornarà l’import llevat 
que es comuniqui amb un mínim 
de 7 dies d’antelació

Inscripcions a la web del Museu: 
www.mmb.cat                
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  Dijous 19 de febrer 

9.30h  PRESENTACIÓ DE LA JORNADA 

  Roger Marcet, Director general del Consorci de les Drassanes i 
  Museu Marítim de Barcelona
  Mireia Mayolas, responsable de l’Àrea d’Educació i Activitats de l’MMB

10h  Com conèixer els nostres públics per millorar la seva experiència 
  com a usuaris, Pepe Zapata, soci i consultor de TekneCultura

11h  Pausa-cafè

11.30h Post y tuits con el alma escritos: el Museo del Romanticismo en redes  
  sociales, Mª Jesús Cabrera, técnico del Departamento de Difusión y   
  Comunicación del Museo del Romanticismo

12.30h La Unitat de Públics del CCCB. Un cas diferent
  Maria Ribas, cap de la Unitat de Públics del CCCB

  Divendres 20 de febrer 

9.30h  Buenas prácticas para la fi delización de público en museos   
  Bruno Fernández Blanco, responsable de Fidelitzación de Socios y   
  Donantes en UNICEF

11h   Pausa-cafè

11.30h Platea Jove: acostar el teatre als joves
  Joan Morros, professor d’Animació Sociocultural del Departament        
            d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Coordinador de l’associació 
            cultural El Galliner, entitat responsable de la programació del teatre 
                     Kursaal de Manresa 

12.30h La comunicació i la relació amb els públics en els projectes educatius,
  Gemma Canadell, cap de màrqueting i comunicació de L’Atlàntida, Centre   
  d’Arts Escèniques d’Osona


