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1.- INTRODUCCIÓ

1.1.- Antecedents del tema objecte de treball

“L’educació  artística  complementa  la  científica;  l’una  i  l’altra  en  poden  sortir 
beneficiades, però és important que en els currículums educatius siguin tractades amb 
igualtat” (Montse Torres, 1993).

Al llarg de la meva vida professional, com a mestra i com artista, m’he adonat de la 
importància  de l’educació en la  formació de les persones  i  en la  construcció d’una 
societat  amb valors.  Aquesta  educació  necessita  ser,  el  més  complerta  possible  per 
donar a les persones la llibertat de pensament i de vida. Crec en una educació plena 
d’estímuls, d’experiències, de sabers, que ajudin a un desenvolupament integral de la 
persona. 

Actualment,  amb els estudis  que s’han anant  fent al  llarg de la  història,  sabem que 
existeixen múltiples intel·ligències, que com a formadors, hem d’intentar potenciar. No 
podem pensar en una única intel·ligència basada en la memòria i en la repetició de 
continguts, hi ha d’altres capacitats de les persones que hem d’intentar desenvolupar, 
aquestes seran molt importants per a la seva manera de viure. Gardner, en el seu llibre 
de les intel·ligències múltiples ens explica l’existència de set tipus d’intel·ligència: la 
intel·ligència  lingüística,  la  lògica  matemàtica,  l’espacial,  la  musical,  la  corporal  i 
cinètica, la intrapersonal i la interpersonal. L’escola hauria de poder centrar-se més en el 
nen i ajudar-li a desenvolupar totes les seves intel·ligències, la manera de combinar-les i 
utilitzar-les.

L’àrea  de  llenguatge  plàstic  i  la  de  visual  i  plàstica  desenvolupa  bàsicament  tres 
intel·ligències:

. La intel·ligència espacial, capacitat per a formar-se un model mental d’un 
món espacial i per operar fent servir aquest model.

. La intel·ligència interpersonal, capacitat per entendre a les altres persones.

. La intel·ligència intrapersonal, capacitat de conèixer-se a sí mateix i de ser 
capaç d’utilitzar aquests coneixements per a funcionar a la vida.

Per  tot  això,  la  importància  de  ser  tractada  per  igual  a  les  altres  àrees.  L’educació 
artística no solament afavoreix una obertura de la sensibilitat, sinó que també permet 
una expansió de l’imaginari.

3



1.2.- Explicació del tema

“ Quan es considera que les arts i les ciències impliquen operacions –inventar, aplicar, 
llegir, transformar, manipular- amb sistemes simbòlics que s’adeqüen i es divergeixen 
d’un determinat mode específic, potser podem emprendre una investigació psicològica 
directe sobre la  manera en què les habilitats pertinents s’inhibeixen o s’identifiquen 
unes amb les altres; i el seu resultat podria conduir a canvis en la tecnologia educativa” 
(Goodman, 1995, pàg. 265)

L’habilitat artística (en coherència amb les investigacions de Goodman) es considera 
principalment un àmbit d’ús humà de símbols. No s’intenta negar que les arts impliquen 
emocions  que  indueixen  sentiments  de  misteri  o  màgics.  O que  compten  amb una 
dimensió espiritual.  En aquest  enfoc  es considera que les  funcions  funcionen d’una 
manera cognitiva.

L’habilitat  artística  s’enfoca  com  una  activitat  de  la  ment,  com  una  activitat  que 
involucra l’ús i la transformació de diverses classes de símbols i sistemes de símbols.

Els  individus  que  volen  participar  d’una  manera  significativa  en  LA  PERCEPCIÓ 
ARTÍSTICA han d’aprendre a descodificar, “ a llegir”, els diferents vehicles simbòlics 
presents en la seva cultura, els individus que volen participar en la creació artística han 
d’aprendre  a  manipular,  de  quina  manera  “escriure  amb”  les  diverses  formes 
simbòliques  de  la  seva  cultura  i  per  últim,  han  de  dominar  determinats  conceptes 
artístics fonamentals. Els individus no aprenen sense recolzament a llegir i a escriure en 
els seus llenguatges naturals, així s’entén que també necessitaran aprendre a “llegir” i 
“escriure” en els diferents llenguatges de les arts.

“Pel que fa als  nens petits,  dibuixar és expressar-se,  és  comunicar-se,  és 
explicar coses als altres a través d’un gargot o de qualsevol representació 
gràfica. És tenir l’oportunitat de manifestar els sentiments i les emocions. 
Espontàniament,  el  nen  dibuixa  o  guixa  abans  que  no  parla.  Si  aquesta 
activitat és una necessitat que té i la fa sense que ningú no l’hi obligui, ¿per 
què  no  ho  aprofitem,  per  què  no  l’ajudem i  no  l’hi  ensenyem? Misteri. 
“ (Juanola, 1999, pàg. 76)

Cap sistema simbòlic és inherentment artístic o no artístic. Els sistemes de símbols es 
mobilitzen amb finalitats  artístiques quan els  individus exploten aquells  sistemes de 
maneres determinades i en funció de determinades finalitats.

Si el sistema de símbols s’utilitza d’una manera expressiva o metafòrica, per transmetre 
una gamma de significats subtils, per evocar un determinat estat emocional o per cridar 
l’atenció cap a un mateix, sembla apropiat afirmar que el mateix sistema de símbols 
s’està fent servir amb finalitats estètiques. 

Els models d’investigació i anàlisi desenvolupats en relació amb els sistemes simbòlics 
matemàtics i lingüístics no es poden transportar d’una manera automàtica a les formes 
estètiques de simbolització i expressió.
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Els investigadors orientats en el desenvolupament han examinat tres aspectes dins del 
desenvolupament artístic: 

                                      LA PERCEPCIÓ

Veure no és el mateix que saber observar, han de saber valorar i conèixer allò que els 
envolta. Han d’adquirir coneixements a partir de la comprensió sensoriomotriu. 

                             LA CONCEPTUALITZACIÓ

Proporcionar oportunitats per poder reflexionar sobre la seva pròpia producció i la dels 
altres. Com pensen el que veuen? Com reflexionen i comprenen l’empresa artística? 
Com l’interpreten? Han de provar amb les paraules, arribar a la comprensió de conjunt 
que l’individu té de l’àmbit en qüestió. Han de dominar conceptes, principis i cossos 
formals  de  saber  que  investigadors,  especialistes  i  altres  persones  reflexives  han 
descobert, inventat i codificat durant molt de temps: la història de l’art, anàlisis artístics, 
... El llenguatge adquireix aquí el caràcter d’essència.

El nivell de comprensió d’un individu en les arts apareix lentament com resultat de les 
seves interaccions en el domini artístic i les seves comprensions més generals de la vida 
física i social. 

Els  intents  per  formar  didàcticament  un  individu  per  a  què  tingui  un  nivell  de 
comprensió  més  sofisticat  estan  destinats  al  fracàs.  La  trajectòria  més  verosímil  és 
involucrar-lo  profundament,  en el  domini  simbòlic,  animar-lo  a  què interactiu  amb 
individus que sàpiguen una mica més i proporcionar-els-hi amplies oportunitats per a 
reflexionar sobre la seva pròpia producció.

                                     LA PRODUCCIÓ

Potenciar les seves habilitats, intuïtives i imaginatives necessàries pel desenvolupament 
del procés creatiu (Root-Bernstein, 2002), per poder expressar, en un sistema simbòlic 
apropiat,  les  seves  necessitats,  desitjos  i   ansietats.  Que  coneguin  i  experimentin 
procediments  plàstics,  tècniques  bidimensionals  i  tridimensionals,  materials,  eines, 
suports,... Les arts proporcionen un marc especial d’expressió personal. 

Les obres dels nens petits són tan artístiques, tan imaginatives o tan característiques 
com les realitzades per individus adults; i estan potser més emparentades amb les obres 
dels  artistes-mestres adults del que estan les obres dels nois més grans, però menys 
atrevits.

“Encara que amb l’edat  es perdi l’espontaneïtat,  amb un aprenentatge es 
guanyen altres coses, perquè es tenen més coneixements”. (Juanola, 1999, 
pàg. 100)
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Quan el noi entra en l’adolescència uneix, aleshores, la seva facilitat tècnica amb una 
visió  més  personal,  a  mesura  que  les  obres  d’art  es  converteixen   en  ocasions  per 
expressar – en un sistema simbòlic apropiat el jove – les necessitats, els desitjos i les 
ansietats importants. Si aquesta unió productiva pot produir-se es provable que el jove 
se senti compromès i continuï amb les seves produccions artístiques.  

L’expressió artística pot convertir-se en un mitjà de comunicació per a l’individu.

Tant els nois petits com els grans desitgen explorar lliurement, ignorar les fronteres i les 
classificacions existents, treballar durant unes hores sense necessitat de recompensa o 
estimulació exterior, en un projecte que s’apodera d’ells: l’expressió personal. Ni els 
nens ni els artistes se senten còmodes a l’expressar mitjançant símbols discursius els 
seus sentiments i conceptes més importants.

L’educació artística  pot convertir-se i ajudar també, en el següents aspectes:

. Com a mitjà de comunicació. Com diu Carl Jung“ Les pintures poden ser expressió 
del subconscient”.

. Ajuda a la construcció de la seva pròpia identitat.

. Sentiment de realització

. Augmentar la confiança: autoestima  (Seguretat en sí mateixos)

. Desenvolupar capacitats motores i d’autocontrol

. Ampliació d’experiències

Com diu l'Eulàlia Bosch, el patrimoni culturals acumulat al llarg de la història és el més 
gran dels bens quan es posa al servei dels nens i els joves que busquen el seu lloc al 
món.

A través de l'estudi de l'art del segle XX, els alumnes observen noves formes de vida, 
d'entendre-la, noves formes d'expressió i creació. El sol fet d'observar les obres d'art, i 
preferiblement en viu, desperta una sèrie d'emocions i sentiments únics: l'emoció de la 
sorpresa, la descoberta, les ganes de saber més sobre les creacions, sobre els artistes que 
les han fet; el desig de saber més. 

Els  alumnes  aprenen a  observar,  analitzar,  experimentar,  pensar  críticament  i  crear, 
disfrutant de l'art.

El treballar amb obres d'artistes més contemporanis, les generacions que se situen més 
properes al marc dels alumnes, crearà un major interès en el seu aprenentatge i estudi. 

Això ens duu a la integració des de la igualtat de gèneres, ja que fins ara solament s'ha 
posat l'accent en l'estudi d'artistes de gènere masculí, i al no crear un canvi en aquesta 
visió genera clarament una violència simbòlica sobre els/es alumnes/es al no incloure 
obres  de  dones  en  el  material  d'estudi.  Per  tant,  he  intentat  una  equitat  en  el 
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plantejament  i  proposta  d'anàlisi  i  estudi,  a  l'hora  de  subministrar  el  material  que 
refereixi a treballs artístics realitzats pels homes i les dones, i el seu interès en els temes 
què tracten i com s'observa des de finals dels anys 80, una gran aparició de la dona en la 
societat i al seu torn en l'artístic, amb la utilització de les noves tecnologies.

1.3.- Objectius i resultats proposats

Aquests van ser els objectius inicials:

. Construir una web i un DVD amb material de consulta sobre moviments artístics i 
artistes  del  segle  XX:  Biografia  de  l’artista:  amb  fotografies  (el  seu  taller,  com 
pintava,...),  galeria  d’imatges  de l’obra:  fotografies  i  vídeos,  textos,  entrevistes  i  un 
glosari: conceptes, tècniques, materials,... (amb vídeos si cal).

. Construir una segona web i un DVD, per al mestre,  amb propostes didàctiques sobre 
l’àrea de llenguatge plàstic, a l’etapa d’infantil, i de visual i plàstica, per a Primària. 
Aquestes propostes  ajudaran a assolir els continguts i objectius de les àrees. Aquestes 
propostes didàctiques podran formar part d’unitats didàctiques o projectes programats 
pel mestre en el 3r nivell de concreció. 

2.- TREBALL DUT A TERME

2.1.- Disseny del pla de treball

1ª. FASE: recerca 
d’informació

2a. FASE: construcció de 
la web, part de 
documentació

3a. FASE: construcció de 
la web, part de propostes 

didàctiques

Des de setembre 05 fins a 
desembre 05

Des de gener 06 fins a juny 
06

Des de juny 06 fins a agost 
06 
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El mes de setembre i octubre 06  acabar de donar cohesió a tot el material realitzat. 

2.2.- Metodologia emprada

Al tractar-se de la construcció d’una web, la metodologia ha estat inicialment de recerca 
d’informació a partir de llibres, revistes, webs, catàlegs, vídeos, etc. i més tard, donar 
format web a la informació.

La part de didàctica la he realitzat a partir de la meva experiència com a docent i com 
artista.

2.3.- Descripció dels recursos utilitzats

Els recursos que he utilitzat han estat:

. Curs telemàtic D72: Disseny i creació de pàgines web.

. Bibliografia sobre els diferents temes: bases psicopedagògiques de l’educació artística 
i d’història i estètica de l’art.

. Revistes especialitzades en la matèria.

. Catàlegs d’exposicions dels diferents artistes.

. Webs sobre art i didàctica de l’art.

. Fotografies i vídeos.

3.- RESULTATS OBTINGUTS

3.1.- Presentació dels materials elaborats
3.2.-  Guia  didàctica  per  al  professorat:  desenvolupament  de les  activitats, 
materials i recursos.
3.3.- Material per a l’alumnat

El treball realitzat consisteix en un recull de material teòric sobre l'art del segle XX: 
moviments artístics i artistes, i unes propostes didàctiques per a treballar a l'àrea de 
llenguatge plàstic i visual i plàstica a Infantil i Primària.

La web és: www.xtec.net/~mmoron/
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La web és una eina de suport teòric-pràctic per al mestre a l'hora de programar l'àrea de 
llenguatge plàstic i visual i plàstica, utilitzant l'art del segle XX com a referent.

Continguts de la web: 

- Introducció: 

Importància de l'educació visual i plàstica en el desenvolupament humà. 

Com treballar l'àrea a l'escola. 

Què és art? L'art del segle XX. 

L'art del segle XX a l'escola.

- Moviments artístics: Antecedents, Primeres Avantguardes, Segones Avantguardes i 
Últimes tendències. Característiques i artistes representants.

- Artistes: Biografia, l'artista al taller, obra i textos.

- Propostes didàctiques: exemples de com es pot apropar l’art del segle XX als alumnes 
d’Infantil i Primària, convertir-lo en matèria d'estudi, i treballar alguns dels continguts 
de l’àrea de llenguatge plàstic i visual i plàstica. 

- Glossari

- Bibliografia

Amb la utilització d'aquest material a les classes, aconseguirem que l'alumnat

. Aprengui diferents procediments plàstics per a les seves produccions,

. Comprengui el món que els envolta i a sí mateixos, i

. Es potenciaran les seves habilitats intuïtives i imaginatives necessàries per al 
desenvolupament del procés creatiu, per poder expressar les seves necessitats, desitjos i 
ansietats.

I també:

. Potenciar l'ús de nous suports i tecnologies de la informació i comunicació tant com 
una pràctica integrada en el currículum de l'alumnat com en la pràctica docent del 
mestre.

Aquesta web millora la infrastructura de l'accés als materials per part del professorat i 
de l' alumnat, major informació i coneixement de l'alumnat i professorat de l'evolució de 
l'art com a eina pedagògica ideal per al creixement dels nens i les nenes amb el 
coneixement de l'evolució de les eines tecnològiques.
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Nous materials docents que permetran tant a l’alumne com al mestre un aprofundiment 
en els coneixements de l’àrea de llenguatge plàstic i visual i plàstica: 

4.- CONCLUSIONS

Els mestres i  alumnes d’Educació Infantil,  d’Educació Primària i  Educació Especial 
tenen al seu abast un recull d’informació completa i de fàcil accés ( web ) sobre l’art del 
segle XX: les obres dels artistes del segle XX, els moviments artístics als que pertanyen, 
les seves reflexions i les seves vides. 

Poden, amb la galeria d’imatges de cada artista, fer presentacions a l’aula de totes les 
obres  en  gran  format,  amb  ordinador  i  projector.  I  també,  poden  imprimir-les  si 
l’activitat ho requereix.

També, els mestres compten amb una part de la web amb propostes didàctiques per a 
treballar els coneixements que ens ofereix l’art: tant teòrics com a nivell pràctics. 

L’amplitud de la recerca i de les propostes didàctiques permet al mestre programar el 
tercer nivell de concreció, pensant en les característiques del seu alumnat, l’entorn i les 
necessitats. També, permetrà, en el cas de treballar per projectes, que l’alumne pugui 
triar l’artista, tema o moviment a treballar.

Es pot donar el cas de què alguna escola vulgui fer un  eix transversal, dins del seu 
segon nivell de concreció (Projecte Curricular de Centre) , amb aquest material els hi 
serà fàcil de programar: eix transversal “L’art del segle XX a l’escola”.

També, la web té un glossari amb una selecció dels termes que permetran la comprensió 
dels coneixements de l’art i de la seva didàctica, i una bibliografia que es recomana per 
ampliar tant aspectes psicopedagògics de l’àrea com d’història i teoria de l’art.

El format web permet que aquesta documentació teòric - pràctica que ara presento, 
continuï  ampliant-se.  En el  futur,  utilitzaré  la  web a  les  meves  classes  i  posaré en 
pràctica les diferents  activitats,  d’aquesta manera aniré ampliant els continguts amb 
millores i substituiré els errors. Afegiré fotografies del procés creatiu d’alumnes que 
han treballat amb el material. 

En el  portal  de  la  web,  està  el  meu e-mail  que espero  que  s’utilitzi  per  poder  fer 
suggeriments, ampliacions i valoracions, que la web sigui un lloc d’intercanvi i reflexió 
sobre l’àrea, dinàmica i viva.

He fet aquesta web amb moltíssimes ganes i il·lusió, pensant en què serà una gran eina 
per a l’escola, per als mestres i els nens i nenes. Veig molt necessari, imprescindible per 
a l’educació actual, que els infants coneguin el món de l’art, les seves propostes, les 
seves reflexions, experiències i creacions,... que experimentin el procés creatiu: a partir 
d’una  idea,  es  van  desenvolupant  tota  una  sèrie  de  pensaments,  possibilitats, 
reflexions,... que es materialitzaran en una creació final, lliure i única, creada amb un 
altre llenguatge: el llenguatge de les Arts.
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