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La present memòria correspon al projecte desenvolupat gràcies a la
convocatòria de llicencia d’estudis retribuïdes EDC/861/2006, de 28 de març
(DOGC núm.4607 de 4.4.2006) i amb resolució  EDU/2669/2006, de 4 d’Agost.
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Nota:
Per tal de facilitar la lectura d’aquest document, s’evita la utilització continuada
de la duplicitat de gènere (professor/professora, nois/noies,  etc) Així, cada
vegada que s’esmena professor, docent, alumne,  etc. S’entén que es fa
referència a ambdós sexes, sense que això impliqui cap tipus de consideració
discriminatòria ni valoració pejorativa.
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Aquest treball ha estat possible gràcies a la generositat dels docents i  les
escoles participants.
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1.1- VINCULACIÓ DE LA TEMÀTICA A L’ACTIVITAT PROFES SIONAL

Al llarg de la meva trajectòria professional he anat experimentant i treballant
amb l’ objectiu de millorar cada dia la meva pràctica docent, de ser capaç de
transmetre, fins i tot en circumstàncies poc favorables, quelcom que
transformes o deixés alguna empremta en els joves que han passat per les
meves classes, fet que m’ha portat a una constant formació i autoformació,
buscant sempre noves maneres de millorar la meva pràctica docent.

Des dels inicis de la meva tasca docent, vaig adonar-me de la importància i la
necessitat d’un tipus de coneixement professional que vaig intuir era complex
de transmetre i que es configurava d’estratègies didàctiques, de pràctiques
educatives adequades als objectius i al context, de la recerca de  formes i
camins per aconseguir transmetre als meus alumnes estratègies que els
ajudessin en la difícil tasca de comprendre i comprendre’s.
Resultat d’aquests interessos i necessitats vaig formar-me i em vaig anar
convertint amb una mestre, amb totes les dimensions que porta implícit el
terme.

Un antecedent del meu interès en la didàctica el podem trobar en la coautoria
de llibres de text i guies didàctiques de l’àrea. Aquest primer treball va
desenvolupar integrament el currículum d’educació visual i plàstica
corresponent a l’etapa d’educació secundària a través dels quatre crèdits
comuns prescriptius, així com les dues guies didàctiques corresponents als dos
cicles que composen aquesta etapa educativa.

El segon antecedent el podem trobar en la meva tesi doctoral, on vaig realitzar
un estudi dels mètodes d’aprenentatge del dibuix i de l’expressió plàstica
desenvolupats al llarg del període comprés entre 1915-1990, basant-me en
l’anàlisi de les pràctiques educatives presents en els llibres de text.
Aquest estudi constitueix un treball previ i un bon punt de partida per la recerca
que es proposa en aquest projecte, donat que aporta un ampli anàlisi de les
pràctiques  educatives realitzades a l’escola obligatòria en l’àmbit de l’educació
artística proporcionant una perspectiva i uns coneixements útils per abordar el
repte de la millora, per la qual és necessari conèixer que es va fer i
documentar-se sobre que s’està fent.

De forma paral·lela en els darrers anys he ampliat la meva tasca docent com a
formadora de formadors a la UAB, fet que ha donat un altra perspectiva i
dimensió al meu treball. La formació del professorat ha estat un dels meus
centres d’interès, i en particular allò que fa referència a les seves concepcions i
pràctiques educatives.

De forma més recent, en el context d’un projecte per potenciar noves línies de
recerca en la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques de la UAB, he participat
en un estudi de cas centrat en millorar la “Comprensió i representació de l’espai
en alumnes d’educació primària”, i en el que ha participat el Museu Nacional
d’Art de Catalunya MNAC. Fruit d’aquesta recerca vaig presentar la
comunicació “ The planning of a case study on how to learn different
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representacional codes in the museum” en el Congres del InSEA 2006
“Interdisciplinary Dialogues in Arts Education”, celebrat a Viseu. (Portugal)

El treball que es presenta a continuació es fruit d’aquesta trajectòria personal, i
també del desig d’aconseguir que l’educació artística no sigui únicament un
obstacle més dels que cal superar a l’escola, sinó una oportunitat per tenir
experiències que aportin elements per dialogar amb les nostres vides i  el
nostre entorn.
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1.2- ESTAT DE LA QÜESTIÓ

La diversitat i la pluralitat caracteritzen l’ensenyament de les arts plàstiques i
visuals. El territori de la educació artística és un espai fluid, versàtil i
interconectat, i és per aquest motiu que cal fer algunes puntualitzacions
prèvies.
Tal i com diu el catedràtic de Didàctica de les Arts Plàstiques Ricardo Marín:
“La matèria d’Educació Artística, encara que el seu nom pugui suggerir-ho, no
inclou totes les manifestacions artístiques, no es música, ni dansa, ni poesia, ni
literatura, sinó que es refereix principalment a les arts visuals.”
És per aquest motiu pel qual adoptaré la denominació d’Educació Artística per
referir-me a les arts visuals i plàstiques, ja que aquesta és la denominació
internacional que rep de forma més freqüent: “art education” en anglès, “arte-
educaçao” en portuguès i “education artistique” en francès.

Per comprendre la situació de l’educació artística en el context de l’escola
obligatòria cal fer una mirada enrere. Desde que es van organitzar els sintemes
educatius a mitjans del segle XIX, el dibuix es va incloure entre les matèries
obligatòries dels currículums escolars, tant pel que fa a l’escola primària com
secundària. Aquest fet va plantejar la necessitat de formar al professorat en
aquesta matèria i de desenvolupar mètodes d’ensenyament adients per el
conjunt de la població i no únicament per artistes i artesans com havia esta fins
aleshores

Pestalozzi, Froebel i molts altres pedagogs van desenvolupar alguns d’aquests
mètodes que es van utilitzar com a manuals en les escoles de magisteri i en les
de primària i secundaria.

A principis del S.XIX, i per coincidència de diverses causes sorgeix una nova
comprensió del dibuix característic dels infants, neix l’art infantil com una
manifestació genuïna, pròpia de la infància de comprendre el món i comença a
néixer la idea de que el paper de l’escola únicament ha de ser el de motivar i
estimular el paper d’aquest llenguatge propi i característic de la infància que es
traduïa en dibuix i pintura lliures.
(Luquet, 1927)

A mitjans del S XX el crític d’art Herbert Read i el professor Viktor Lowenfeld
van publicar les obres que consolidarien aquesta tendència, coneguda
actualment  com “autoexpressió creativa”, i que marcaria definitivament el
caràcter de l’Educació Artística.

A finals de la dècada dels seixanta el psicòleg Rudolf Arheim format a l’escola
de la “Gestalt” introdueix un nou argument quan afirma que “veure és pensar” i
per tant les obres visuals una forma de coneixement. La estètica i la teoria de
l’art, entre d’altres disciplines,  afirmen també que les arts visuals constitueixen
un “llenguatge”.
Aquestes idees comporten conseqüències educatives en el camp de l’educació
artística que ja no veu en dibuixar, pintar o modelar únicament un vehicle
d’expressió dels sentiments i les emocions, sinó una autentica forma de
pensament.
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La idea de considerar les arts visuals com un llenguatge neix com a
conseqüència de diversos factors, com el desenvolupament d’una nova
disciplina: la semiòtica, que estudiava els signes lingüístics i visuals. L’aspecte
més rellevant de les imatges va passar a ser el comunicatiu, i es va
desenvolupar un autèntic paral·lelisme entre el llenguatge verbal i el llenguatge
visual. La professora d’arts visuals Donis Dondis va postular per aquesta
tendència que va desenvolupar en el seu llibre “La sintaxis de la imagen”.
En les darreres dècades s’ha treballat amb l’objectiu de millorar la comprensió
de com els nens i nenes es desenvolupen gràficament, com utilitzen els símbol
visuals de la cultura on viuen i com construeixen el seu concepte sobre l’art.
També s’ha revisat la concepció de l’activitat artística com a procés creatiu
espontani i natural per entendre-la més com una construcció de coneixements
especialitzats que són diferents en cada cultura.

El professor Elliot Eisner ha esta una de les figures centrals en aquesta nova
conceptualització de l’Educació Artística, que a principis de la dècada dels
vuitanta, es va consolidar en el projecte conegut com la DBAE ( Dicipline Based
Art Education) la Educació Artística basada en la disciplina.

H. Gadner amb la seva teoria de las múltiples intel·ligències també incorpora
una nova visió a la educació artística a través del seu projecte zero de la
Universitat de Harvard, on desenvolupa una important tasca en aquest camp.

A finals del S.XX ha despuntat una nova proposta en Educació Artística
denominada “Cultura Visual”, que centre el seu interès educatiu bàsic en
l’estudi de les imatges com a mediadores de valors culturals.

La pregunta que cal plantejar-se davant d’aquest panorama és

 ¿Com hauria de ser una bona teoria de l’Educació Artística?

En els darrers anys, els canvis que ha sofert el nostre entorn (globalització,
fluxos migratoris, canvis vertiginosos..) han transformat els nostres instituts i
escoles que es troben amb reptes tan importants com la integració d’alumnes
amb necessitats educatives especials, la incorporació d’alumnes d’altres
cultures, el tractament de la diversitat... així com respondre als successius
canvis curriculars produïts per les polítiques educatives. Molts dels
professionals de l’àmbit educatiu, hem vist com en pocs anys, les nostres aules
canviaven i ens exigien noves accions i noves formes d’ enfrontar-nos a
aquests canvis.

Complexitat seria la paraula per definir aquest escenari caracteritzat per la
diversitat cultural, social i lingüística de la nostra societat, però també la
d’immensa riquesa. Davant d’aquests nous reptes i d’aquest escenari ple
d’incerteses, l’educació ha de vetllar per transmetre valors de futur, com són la
llibertat, la tolerància i la solidaritat.
El caràcter canviant de la identitat de la societat i de la cultura europea
demanen/exigeixen noves formes d’ensenyar i d’aprendre que contribueixin al
desenvolupament de la identitat cultural, de la creativitat i de la cohesió social.
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En els darrers deu anys s’ha observat en els responsables polítics (
Vilnius:2005) un  creixent interès per el desenvolupament de la creativitat. A
l’inici del segle XXI las capacitats de reflexió, de reacció i d’adaptació davant
dels problemes, esdevenen més que mai valors indispensables.
L’aprenentatge a través de les arts ofereix un enorme potencial per
desenvolupar capacitats que s’intueixen vitals en les noves societats, tals com
l’imaginació, l’expressió i la innovació, brindant nombroses oportunitats per
“educar des de i per la complexitat”.

Malgrat això, la realitat es que l’educació artística continua ocupant un lloc
marginal en els programes escolars. La causa potser la podríem buscar en el
fet que la concepció de l’art i la seva definició varien segons el país i la seva
cultura, i això és reflecteix en el desenvolupament del aprenentatge artístic.

Certament la forma com s’aborda i s’organitza l’aprenentatge de l’educació
artística a les aules d’arreu del món diu molt dels valors i les prioritats d’una
cultura. L’ampli ventall de concepcions estètiques que es produeixen en el si de
les diferents cultures promouen i incrementen el fet que es produeixi més
diversitat en aquest camp que en el de les matemàtiques, la trigonometria o la
física. Cal admetre doncs que l’ educació artística més que altres matèries
transmet i comunica els valors i les prioritats dominants d’una
cultura.(Gadner:1994)

Els resultats de l’estudi Cultuurnetwerk Nederland, on 21 Estats membres de la
U.E. definien l’ensenyament de l’art i del patrimoni és un exemple més de la
naturalesa inabordable e inabastable de l’art i de les dificultats que aquesta
indefinició genera en la seva integració en els diversos sistemes d’educació
nacional.

En el nostre país, l’educació artística1 en els nivells de l’escola obligatòria, ha
estat i sovint encara és una àrea força desatesa, on hi manquen recursos i
estratègies, o bé cal optimitzar les ja existents. Caracteritzada per ser una àrea
amb una considerable complexitat, massa sovint es desconeix i s’infravalora el
seu potencial educador, i no s’és conscient del seu paper en la resta dels
processos d’aprenentatge, ignorant la seva contribució en la formació integral
de la persona.

De fet, la relació entre l’aprenentatge en les arts i el desenvolupament
acadèmic i social de l’estudiant ha estat objecte d’una gran varietat d’estudis
(Critical Links: 2005)
que destaquen senyals prometedors d’efectes positius sobre el
desenvolupament personal, social i cognitiu de l’alumne, tant en els estudis de
multiarts (Horowitz i Webb-Dempsey) com en el d’arts visuals ( Baker). Els
beneficis de l’ensenyament en arts sobre les capacitats generals de la ment, les
competències socials i els principis ètics dels alumnes són aspectes que
destaquen les conclusions dels diferents textos.
                                                
1 S’entén per Educació Artística el conjunt de matèries que desenvolupen aquesta àrea: Plàstica a l’educació Primària,
Educació Visual i Plàstica a l’Educació Secundària. Actualment, és la denominació més internacional: “art education” en
anglès, “arte-educaçao” en portugués, o “education artistique” en francés.
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En les reflexions de T.L.Baker sobre els estudis d’educació amb arts visuals,
aquest autor afirma que la recerca en aquest camp encara ha d’evolucionar
molt per arribar a conclusions sòlides, destacant diverses qüestions clau per
entendre la relació que existeix entre la pedagogia en arts visuals i el valor
afegit que genera en l’aprenentatge curricular.

El debat curricular que enguany s’ha realitzat al nostre país, a posa’t damunt la
taula reflexions, acords, grans marcs de referència que segur ens ajudaran a
resituar els grans objectius de l’educació al segle XXI, i de quina forma pot
contribuir cada àrea de coneixement a aconseguir-los. La teoria i la reflexió són
eines indispensables en moments de canvi, però únicament si van seguides de
l’acció, que te per finalitat anar materialitzant i experimentant aquestes.

“Un bon mestre no pot separar el seu coneixement teòric del seu coneixement
pràctic perquè per construir el coneixement professional s’han de tenir
experiències que donin significat, intencionalitat i posin a prova la teoria, alhora
que la teoria educativa il·lumina, dirigeix i corregeix l’acció. La teoria educativa
sense pràctica és pura especulació perquè es parla de problemes abstractes,
que no tenen sentit i que no són els que hom té. Ara bé, la pràctica sense teoria
es fa  repetitiva i divagant.”2

La pregunta que es va formular aquesta recerca va ser:

 “¿Quins factors poden introduir millores en l’aprenentatge de les arts
plàstiques i visuals a les aules de l’escola secundària obligatòria?”

El treball que es va proposar realitzar partia de la necessitat de trobar “bones
pràctiques educatives”, vinculades a l’àrea d’ Educació Artística o bé
d’implementar-les, amb l’objectiu d’ajudar a transformar i cristal·litzar els
nostres objectius educatius en accions; accions que s’han de poder
materialitzar i experimentar a través de situacions reals a l’aula que posi’n a
prova la seva viabilitat.

En el marc de les tendències i models existents entorn en com hauria de ser
una educació artística de qualitat, i un bon currículum a l’escola obligatòria,
sembla necessari impulsar programes educatius3 (Beltrán:2005) en relació a
les arts visuals i plàstiques, que siguin viables i que demostrin capacitat de
generar coneixements coherents amb les prioritats educatives de les societats
que els han generat.

“los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando se ven comprometidos en
proyectos ricos y significativos; cuando su aprendizaje artístico está anclado en
la producción artística; cuando hay un intercambio fácil entre las diversas
formas de conocimiento, incluyendo las formas intuitivas, artesananles,
simbólicas y notacionales; y cuando los estudiantes gozan de una holgada
aportunidad para reflexionar sobre su progreso.”(Gadner: 1995)

                                                
2 Benejam, Pilar ( 2004) “De la teoria...a l’aula. Reflexions sobre fer de mestre.” Lliçó Magistral. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
3 Beltrán, Lidon (2005) “Educación como Medicación en Centros de Arte Comtemporàneo.” Consejeria de Educación de
la Junta de Castilla y León.
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Es amb aquest objectiu que, malgrat el nostre desconcert i la nostra incertesa,
tenim la responsabilitat d’educar els joves del segle IXI, i sembla evident que
per aconseguir-ho serà necessari experimentar amb diverses estratègies
d’aprenentatge i amb metodologies diverses que promoguin formes més
transversals de treballar els continguts i que  produeixin més relacions entre
ells, introduint les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a
recurs didàctic afavoridor dels processos de treball col·laboratiu a l’aula, oferint
als nostres joves situacions perquè comprenguin el seu entorn, i estratègies
perquè siguin capaços de dialogar amb ell.

No hem de perdre de vista, que malgrat les formes com es divideix el
currículum i s’organitzen les matèries a ensenyar i a aprendre, l’autèntic
objectiu de l’educació obligatòria és l’educació de l ’individu, un individu que
actualment cal que sigui crític, reflexiu i actiu, capaç de desenvolupar projectes
i de resoldre els problemes i les dificultats que aquests li comportin. L’escola ha
de ser el laboratori, el camp d’aprenentatge on es formi aquesta personalitat

“Los individuos no se desarrollan simplemente existiendo, o envejeciendo,
haciéndose más altos; tienen que llevar a cabo determinadas experiencias
esenciales que redundan en periódicas reorganizaciones de su conocimiento y
de su comprensión.”
(Gadner: 1994, p.20)

Sembla evident que per fer-ho cal incrementar el treball cooperatiu entre
docents, impulsant intercanvis que ens ajudin a trobar nous camins per als
nous reptes, així com oferir programes de millora de la formació del professorat
que generin reflexions significatives entorn les concepcions dels docents.

El projecte que es va proposar realitzar aquesta llicència d’estudis tenia per
finalitat dissenyar i experimentar actuacions per la millora de l’educació artística
a l’escola secundària obligatòria, a través de la construcció d’un estudi múltiple
de casos, que generés noves situacions d’aprenentatge en relació a les arts
visuals i plàstiques i n’analitzés els seus resultats, cercant bones pràctiques
educatives, viables de ser extensibles a d’altres contextos educatius.

L’objectiu general de la recerca va ser explorar en contextos específics,
actuacions que ajudessin a desenvolupar el currículum d’educació visual i
plàstica en les etapes de l’ensenyament secundari obligatori, per tal
d’aconseguir generar experiències i bones pràctiques educatives en relació a
aquesta àrea, així com proporcionar algunes informacions als centres educatius
i al Departament d’ Educació que puguin servir com a base i ajuda per la
planificació i desenvolupament del currículum de l’àrea.

Per últim, aquest projecte també te un considerable interès en promoure el
treball cooperatiu entre docents de l’àrea, i impulsar la creació d’un grup de
treball d’educació artística en els nivells de l’escola secundària obligatòria.
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1.3- OBJECTIUS I RESULTATS PROPOSATS

Partint de la pregunta inicial que es proposava aquesta recerca, la finalitat del
projecte es va concretar en dissenyar i experimentar propostes didàctiques per
l’educació secundària obligatòria amb l’objectiu d’implementar l’aprenentatge
de les arts visuals i plàstiques, i  que  puguin ser d’interès per al conjunt dels
docents.

També te la voluntat d’esdevenir punt de partida i instrument per la reflexió i el
diàleg en la formació inicial i permanent dels docents en aquesta àrea, iniciant
un procés de sensibilització, que impulsi i fomenti el treball col·laboratiu entre
ells, així com proporcionar informació rellevant al Departament d’ Educació i als
Centres educatius relativa als factors que poden introduir millores en la
didàctica d’aquesta àrea.

Partint d’aquesta finalitat, els objectius principals que es va proposar aquesta
recerca educativa es van concretar en els següents:

1- Observar i analitzar la situació de l’educació artística en relació a com es
produeixen els seus aprenentatges en tres institucions educatives.

2- Fer un treball de documentació de materials i experiències produïdes en
l’ àmbit de l’educació artística amb l’objectiu de crear un arxiu
d’experiències i bones pràctiques educatives, que ampliïn  la perspectiva
dels agents educatius implicats.

El coneixement d’experiències i materials produïts en aquest àmbit,
aporta coneixements nous i il·lusiona al professorat a trobar en la pròpia
recerca de nous camins, la resposta als reptes que avui ens demana la
pràctica docent.

3- Dissenyar i experimentar propostes didàctiques conjuntament amb les
escoles interessades en els nivells de l’ensenyament obligatori, que
millorin la comprensió del fet artístic, proporcionant les orientacions,
recursos, i estratègies metodològiques necessàries per que es puguin
desenvolupar dins del marc del actual currículum d’educació artística.

Aquest objectiu pretén explorar la viabilitat de  propostes d’educació
artística innovadores que tinguin la capacitat d’integrar  diferents àrees
de coneixement i  experimentar les possibilitats educatives que aquestes
ens ofereixen, proporcionant recursos i estratègies metodològiques  per
vincular els diversos aprenentatges que es produeixen a l’escola, i que
explorin les relacions que l’educació artística pot tenir amb d’altres àrees
de coneixement.
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4- Generar espais de trobada entre docents de l’àrea, on es pugui
reflexionar sobre aquells aspectes relatius a la didàctica de l’àrea, al
currículum i a la forma de desenvolupar-lo…que impulsin el treball
col·laboratiu i cooperatiu entre professors de l’àrea.

5- Analitzar els resultats obtinguts i extreure’n conclusions, proporcionant al
departament d’educació i  als centres educatius informació rellevant
respecte alguns dels factors que poden contribuir a millorar
l’aprenentatge de les arts plàstiques i visuals a l’escola secundària
obligatòria.

6- Fer un catàl·leg de possibles problemes que l’aplicació de les propostes
a experimentar generin en el context educatiu en el que aquestes es
desenvolupin, així com les possibles necessitats de formació del
professorat o dificultats d’infraestructura que la seva  aplicació pugui
posar en evidència.

7- Iniciar el disseny  d’una programació d’activitats d’ensenyament-
aprenentatge en sentit vertical que promogui la millora dels
aprenentatges  de les arts visuals i plàstiques en el àmbit de l’educació
secundària obligatòria.

Encara que l’educació artística a la Secundària es una continuació de la
formació que reben als alumnes al llarg de la Primària, sovint la forma com es
concep l’ensenyament es força diferent i es percep una manca de continuïtat
entre ells.
Aquesta recerca també te previst en el cas de que sigui necessari, establir
contacte amb alguns centres de Primària per tal d’analitzar quins són els
processos de connexió entre aquests nivells educatius, i observar com es
produeix la transició entre les etapes de Primària i Secundària pel que fa a l’
Educació Artística.
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2- TREBALL DUT A TERME

2.1. Pla de treball i metodologia emprada

2.2. Descripció de l’estudi.



Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de la Educació Artística a l’Escola Secundària Obligatòria
______________________________________________________________________________________________

Esther Collados Cardona Pàg.21

2- TREBALL DUT A TERME

2.1- PLA DE TREBALL I METODOLOGIA EMPRADA

El pla de treball que s’ha dut a terme es detalla en el següent quadre:

DATA ACTIVITATS DESENVOLUPADES

Setembre
Octubre

1-  Curs “Bases metodològiques per a
la recerca educativa.”  ICE UB.
2-  Disseny instruments de recerca:

• Entrevista professors.
• Anàlisi de programacions i

materials didàctics.

      3-  Inici de l’escriptura del diari.
      4- Documentació i lectura per marc
teòric.
      5- Realització entrevistes professorat
dels centres participants.

Novembre
Desembre

1- Transcripció i anàlisi de les
entrevistes amb el professorat.

2- Anàlisi de programacions i
materials didàctics.

3- Visites als centres educatius i
observacions a les aules.

4- Recerca documental i lectura per
marc teòric.

5- Sessions de treball amb els
docents participants.

6- Disseny dels projectes de treball.

Gener 1-    Inici treball propostes d’actuació.
2- Reunió de treball amb els
professors participants.
3- Reunions de treball amb els docents
participants.
4-    Disseny dels projectes de treball.

Febrer 1- Inici primer projecte a l’escola A.
2- Disseny dels projectes de treball.
3- Recerca iconogràfica.
4- Seguiment i desenvolupament del

projecte A.
5- Recerca documental.
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Març 1- Inici projecte a l’escola B.
2- Seguiment i desenvolupament del

projecte B.
3- Inici del projecte a l’escola C.
4- Recerca documental.
5- Diari d’investigació.
6- Contactes amb les escoles de

primària.

Abril 1- Seguiment I desenvolupament
dels projectes A, B I C.

2- Diari d’investigació.
3- Enregistrament fotogràfic.

Maig 1- Anàlisi  de les produccions
artístiques dels estudiants.

2- Buidat d’algunes de les pràctiques
educatives que conformen el
projecte.

3- Valoració per part dels docents de
l’experiència realitzada.

4- Documentació fotogràfica i
digitalització de les produccions
artístiques dels estudiants.

Juny 1- Propostes d’actuació.
2- Redacció de la memòria.

Juliol
Setembre

1- Redacció de la memòria final.
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2.2- DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA:

DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI

DATA ACTIVITATS DESENVOLUPADES OBSERVACIONS

SETEMBRE

OCTUBRE

1- Participació en el curs “Bases
Metodològiques per a la recerca
educativa.” ICE. UB.

2- Disseny d’instruments de recerca.
3- Entrevistes professors.
4- Inici treball documentació i lectura.

Annex I
Annex II
Annex V

NOVEMBRE 1- Transcripció entrevistes professors.
2- Buidat entrevistes, categorització i

anàlisi.
3- Anàlisi de materials didàctics.
4- Redacció informe I.

Annex II

Annex III
Annex IV

DESEMBRE

GENER

1- Visites a centres i observacions d’aula.
2- Disseny dels projectes de treball.
3- Materials i documentació pels projectes

de treball.

FEBRER

MARÇ

1- Seguiment dels projectes de treball.

2- Visites a centres i observacions d’aula.

3- Treball de documentació i lectura.

4- Enregistrament fotogràfic i videogràfic.

5- Presentació de la comunicació:
“Anàlisis y experimentación de actuaciones
para la mejora de la Educación Artística en la
escuela secundaria obligatoria” a les
“Jornadas sobre Nuevas Propuestas de
acción en Educación Artística” organitzades
a la Universitat de Málaga.

6- Visita a la Facultat d’Educació de
Jyväskylä (Finlandia) i a diversos centres
d’educació primària i secundària.
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ABRIL Exposició llibres d’artista al IES Pere Calders
i exposició de treballs del projecte “Creativitat
i cooperació: un cas pràctic d’aprenentatge
per problemes aplicat al disseny gràfic” al
Col·legi Montserrat, durant el
desenvolupament del congrés “Intel·ligències
Múltiples”  a Barcelona.

MAIG 1- Anàlisi i digitalització de les produccions
dels estudiants  CAS 1.

2- Anàlisi i digitalització de les produccions
dels estudiants CAS 2.

3- Anàlisi i digitalització de les produccions
dels estudiants CAS 3.

4- Reunió amb docent CAS 1 per valorar
produccions alumnes.

5- Reunió amb docent CAS 2 per valorar
produccions alumnes.

6- Reunió amb docent CAS 3 per valorar
produccions alumnes.

7- Redacció del text definitiu de la
comunicació “Learning through work
projects in artistic education” per el
congrés insea – Art Education Research
and Development Congress.

Annex VI
(recull  exemples)

Annex VI
(recull  exemples)

JUNY 1- Redacció de la memòria final.
2- Presentació de la comunicació:

“La práctica del dibujo en la escuela primaria” :
estudio de un manual de Elisa Lòpez Velasco,
pensionada por la J.A.E.”

XIV Coloquio de Historia de la Educación,
organizado por el Dpt. De Ciencias de la
Educación de la Universidad de Extremadura.
Guadalupe (Cáceres) 25-28 de Junio-2007.

3- Acceptació de dues comunicacions:
II Congrés d’Educació de les Arts Visuals

Barcelona - Novembre de 2007



Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de la Educació Artística a l’Escola Secundària Obligatòria
______________________________________________________________________________________________

Esther Collados Cardona Pàg.25

JULIOL
1- Presentació de la comunicació:

“Learning through work projects in artistic
education”

Congrés “insea – Art Education Research
and Development Congress” 17-20 July in
Heidelberg & Karlsruhe (Germany).

2- Redacció memòria final.

SETEMBRE 1- Supervisió final i inici redacció articles per
fer la difusió de la recerca.

Respecte a la previsió de l’estudi,  no es va poder dur a terme el grup de
discussió a causa de dificultats amb les dates en que aquest s’havia de
desenvolupar.
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3- RESULTATS OBTINGUTS

3.1. Presentació dels resultats obtinguts

3.2. Anàlisi dels resultats
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3- RESULTATS OBTINGUTS

3.1- PRESENTACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS

Objectiu 1:

Observar i analitzar la situació de l’educació artística en relació a com es
produeixen els seus aprenentatges en tres institucions educatives.4

Resultats:

Respecte aquest objectiu s’han fet les següents actuacions:
 

1- Anàlisi dels materials didàctics.
2- Entrevistes amb els docents participants.
3- Observacions d’aula.

Els resultats queden recollits en els documents I i II de l’annex.

Una síntesi del més rellevant es podria concretar en els següents punts:

1- El llibre de text és el recurs didàctic més utilitzat i el referent directe del
currículum a l’aula. Es detecta una considerable influencia de les propostes
curriculars de les diferents editorials en el desplegament curricular de la E.V.P.
a l’aula. Es confirma la necessitat dels docents de comptar amb recursos i
materials didàctics de suport a la seva docència.

2- S’observa un decalatge entre teoria i pràctica a l’aula. Els docents
manifesten que el currículum de la matèria és excessiu i massa ambiciós,
resulta dispers i impossible de desenvolupar de forma íntegre amb el temps de
que disposa la matèria.

3- La metodologia més utilitzada a les aules observades es podria descriure
com la combinació d’una part expositiva i d’un altre de caire experimental  o
pràctica on s’apliquen els continguts exposats en la primera part. Es detecta
cert desconeixement dels diversos models i propostes curriculars que ha
generat l’ Educació Artística.

4-Cap dels docents participants està content ni satisfet de la formació inicial
rebuda, i es detecta la necessitat de que alguns professors novells rebin suport
i orientació didàctica en la fase inicial de la seva tasca com a docents.

5-  En relació als materials didàctics, es constata en una considerable
proporció,  certa incoherència entre teoria i pràctiques educatives, fet que no
afavoreix l’aprenentatge significatiu, contextualitzat i dotat de sentit.
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Objectiu 2:

Fer un treball de documentació de materials i experiències produïdes en l’
àmbit de l’educació artística amb l’objectiu de crear un arxiu d’experiències i
bones pràctiques educatives, que ampliïn  la perspectiva dels agents educatius
implicats.
El coneixement d’experiències i materials produïts en aquest àmbit, aporta
coneixements nous i il·lusiona al professorat a trobar en la pròpia recerca de
nous camins, la resposta als reptes que avui ens demana la pràctica docent.

Resultats:

La revisió teòrica entorn l’educació artística i les diferents propostes o models
que ha generat, ha estat una aproximació necessariament parcial. Un anàlisi
exhaustiu de qualsevol matèria i per tant també de l’educació artística és
complex i llarg i escapa als límits d’una llicencia d’estudis.
El treball documental dut a terme ha permés però, ampliar les perspectives
entorn a l’educació artística i a com es produeixen els seus aprenentatges,
iniciant un debat-reflexió entorn els reptes que aquestes plantegen. S’han
revisat nombroses i interessants propostes en relació a l’educació artística i
s’ha realitzat una amplia recerca documental (bibliogràfica i digital).

Una part del treball realitzat es recull a l’annex III.

Una síntesi del més rellevant en relació a l’objectiu proposat es podria
concretar en els següents punts:

1- Existeix una amplia, diversa i eclèctica documentació en el camp de
l’educació artística, que reflecteix diversitat de models i de concepcions entorn
aquesta àrea, producte probablement de les diverses nocions i dels valors
implícits en els termes art i educació. Aquesta gran diversitat en relació a
l’educació artística  evidencia la necessitat de definir línies directrius i concretar
allò que volem que sigui l’educació artística en els nostres instituts i escoles.
De tots els documents revisats en destacaria dos per la seva capacitat
d’apuntar possibles línies d’actuació en aquest camp:

• Informe UNESCO. (2006)
• Critical Links. (2005)

2-La naturalesa tradicionalment utòpica i polisémica del terme educació
artística i la situació actual de crisi i indefinició epistemològica en la que es
troba (Agirre:2000),  la situen en un punt ple d’interseccions i d’ incerteses. La
varietat de nocions que circulen sobre l’aprenentatge de les arts  es producte
en part de la naturalesa polisémica del terme.
Probablement la recerca sobre els efectes i beneficis que genera l’aprenentatge
en arts en el desenvolupament personal, social i cognitiu dels estudiants,
(Critical links: 2005) pot incorporar criteris i fonamentar raonadament la
construcció d’un discurs-base en aquest camp.
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Objectiu 3:

Dissenyar i experimentar propostes didàctiques conjuntament amb les escoles
interessades en els nivells de l’ensenyament obligatori, que millorin la
comprensió del fet artístic, proporcionant les orientacions, recursos, i
estratègies metodològiques necessàries per que es puguin desenvolupar dins
del marc del actual currículum d’educació artística.
Aquest objectiu pretén explorar la viabilitat de  propostes d’educació artística
innovadores que tinguin la capacitat d’integrar  diferents àrees de coneixement i
experimentar les possibilitats educatives que aquestes ens ofereixen,
proporcionant recursos i estratègies metodològiques  per vincular els diversos
aprenentatges que es produeixen a l’escola, i que explorin les relacions que
l’educació artística pot tenir amb d’altres àrees de coneixement.

Resultats:

En relació a aquest objectiu s’han dissenyat i experimentat tres propostes
d’educació artística, que s’han formalitzat en tres projectes de treball,
concebuts com a pilot, i que han estat desenvolupats i experimentats en els
tres centres participants. L’assaig de metodologies docents i la recerca de
sentit dels aprenentatges han estat algun dels objectius més destacables.
Aquests projectes s’emmarquen en una determinada forma de concebre allò
que hauria de ser l’educació artística. Una síntesi dels trets més rellevants de la
filosofia d’aquests  projectes es presenta en l’annex IV.

Els projectes desenvolupats i experimentats a les aules, s’han formalitzat en els
següents:

CAS A

UN UNIVERS PARTICULAR,
UN PROJECTE ENTORN AL COLOR I LES SEVES POSSIBILITA TS

EXPRESSIVES

Projecte de treball que es va desenvolupar a les aules de segon d’educació
secundària obligatòria. A través d’una metodologia basada en la experiència i el
descobriment es van articular un seguit de pràctiques educatives que tenien
com a principal objectiu fer comprendre a través de la  pròpia experiència &
praxis la naturalesa de la pràctica artística i la seva capacitat comunicativa.

CAS B

IDENTITATS
UN PROJECTE ARTICULAT ENTORN L’AUTORETRAT

Aquest projecte es va  articular entorn l’autoretrat com  a forma
d’autoconeixement i es va desenvolupar a les aules de tercer d’educació
secundària obligatòria. A través d’aquest treball es pretenia ajudar-los a
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reflexionar sobre qui són i qui desitgen voler ser, en un moment de la seva vida
l’adolescència, on sovint sorgeixen dificultats per aceptar-se i comprendre’s.

A partir d’aquesta idea es va articular una seqüència d’aprenentatge entorn
l’autoretrat, que proposava una sèrie de practiques artístiques concebudes com
a part d’un procés que va concloure en la creació d’un autoretrat que
cristal·litzava a través del llenguatge artístic la seva forma de mostrar-se al món
en aquest moment de la seva vida.
Aquest projecte tenia com a principal objectiu promoure i desenvolupar un
procés creatiu que els portés a reflexionar sobre el tema proposat i els convidés
a pensar a través de la pràctica artística.

CAS C

CREATIVITAT I COOPERACIÓ:
UN CAS PRÀCTIC D’APRENENTATGE PER PROBLEMES (PBL) A PLICAT

AL DISSENY GRÀFIC

Projecte de treball que es va desenvolupar  a  les aules de tercer d’educació
secundària obligatòria. A través de la metodologia d’aprenentatge basat en
problemes (PBL) es van articular un seguit de pràctiques educatives amb
l’objectiu de dinamitzar els aprenentatges i d’explorar noves metodologies i
formes d’articular una part del currículum d’educació visual i plàstica.

Una síntesi del més rellevant dels tres projectes i una relació dels materials
generats es presenten en el document V de l’annex.

És important fer constar que aquesta part de l’estudi ha generat uns resultats
molt satisfactoris per totes les parts implicades, i se’n preveu proposar la seva
publicació.
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Objectiu 4:

Generar espais de trobada entre docents de l’àrea, on es pugui reflexionar
sobre aquells aspectes relatius a la didàctica de l’àrea, al currículum i a la
forma de desenvolupar-lo, que impulsin el treball col·laboratiu entre professors
de l’àrea.

Resultats:

En relació a aquest objectiu, el mateix treball que ha dut a terme aquesta
llicencia, ha estat en si mateix un espai de trobada i de creixement professional
entre docents, on hem pogut compartir i reflexionar sobre aspectes relatius a la
nostra àrea, a la nostra formació i a les nostres inquietuds.

Els espais de trobada han estat les diverses reunions de treball per poder
dissenyar els projectes, les converses dutes a termes al llarg de tot el procés
de desenvolupament del treball, els moments en que hem compartit sessions
amb els estudiants, el fet de compartir la valoració dels projectes, de les
produccions dels estudiants… Els docents participants ho han viscut com una
oportunitat d’aprenentatge i com un estímul a la seva tasca docent.

Tot i que l’activitat docent és força frenètica i resulta complex trobar moments
per compartir i treballar cooperativament, aquest projecte-pilot ha generat en
els participants el desig I el compromís de continuar treballant el curs vinent en
aquesta línia, tot millorant i ajustant aquells aspectes en que això sigui
necessari. També està previst que els tres projectes generats s’intercanviïn
entre els tres centres participants i que se’n faci la corresponent transferència
en els nous contextos.

Visualitzar el treball ha estat també un estímul i un reconeixement necessari
pels docents que desenvolupem la nostra tasca de forma anònima i que no
acostumem a tenir la oportunitat de mostrar-la més enllà del nostre àmbit de
treball. Resulta evident però, que aquest primer pas de treball cooperatiu no
tindria sentit sense una continuïtat i consolidació en un grup de treball estable
que desenvolupés diferents propostes.
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Objectiu 5:

Analitzar els resultats obtinguts i extreure’n conclusions, proporcionant al
departament d’educació i  als centres educatius informació rellevant respecte
alguns dels factors que poden contribuir a millorar l’aprenentatge de les arts
plàstiques i visuals a l’escola secundària obligatòria.

Resultats:

En relació a l’anàlisi dels resultats obtinguts en el disseny de les actuacions
realitzades als tres centres participants, s’extreuen les següents conclusions:

1- Les metodologies més actives i les seqüències d’aprenentatge més
llargues i coherents, i contextualitzades dinamitzen els processos
d’aprenentatge i impliquen en els estudiants en el seu procés de
formació, donant més sentit als aprenentatges i incrementant  la seva
satisfacció.
Tots aquests factors afavoreixen la transferència de coneixements i
l’adquisició de competències personals.

2- La figura del docent com a mediador del processos d’ensenyament-
aprenentatge esdevé la peça clau de tota la acció educativa, la seva
actitud, col·laboració i formació són fonamentals en la millora de tot
procés d’aprenentatge.

3- L’intercanvi d’experiències i el treball cooperatiu amb d’altres
professionals, són dos factors que contribueixen a trencar l’aïllament
professional i a construir coneixement professional.

4- La desconnexió entre els nivells de primària i secundària repercuteix
negativament en l’adquisició i la consolidació de bons nivells
d’aprenentatge en aquesta àrea.

5- La utilització de les TIC es limita de forma molt habitual al seu ús com a
recurs i font d’informació.

6- El docent necessita recursos didàctics que orientin i donin suport a les
tasques que impliquen la intervenció curricular.

7- Tot i que és important considerar el context com un dels factors a tenir
en compte, els interessos dels estudiants d’aquesta franja d’edat (12-16)
són més similars del que pot semblar en un primer moment (efecte
globalització), observant-se algunes diferències respecte a l ‘actitud cap
al treball.
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Objectiu 6:

Fer un decàl·leg de possibles problemes que l’aplicació de les propostes a
experimentar generin en el context educatiu en el que aquestes es
desenvolupin, així com les possibles necessitats de formació del professorat o
dificultats d’infraestructura que la seva  aplicació pugui posar en evidència.

Resultats:

1- Els espais físics, els horaris de l’escola i les ràtios excessives, són factors
limitadors i reduccionistes de l’activitat artística que és per definició complexa.

2- La utilització de les TIC en l’àmbit de l’educació artística es en general
utilitzada prioritàriament com a font d’informació. No sempre resulta senzilla la
seva utilització tant per causes tècniques com d’organització del centre.

3- Les ràtios de l’alumnat i la gran diversitat de l’aula així com les
característiques específiques de l’educació artística, fan molt complexa la seva
gestió, on el docent ha d’invertir moltes energies i recursos.

4-El valor educatiu que cada institució educativa dóna a l’aprenentatge a través
de les arts, és un dels factor que incideix de forma directa en el
desenvolupament i el reconeixement de la docència i en els resultats obtinguts.

5- L’actitud del docent i les seves ganes d’aprendre i d’implicar-se en noves
experiències esdevenen un factor clau en la millora i la innovació en aquesta
àrea.

6-Els materials didàctics són un important e indispensable mediador en els
processos d’ensenyament-aprenentatge.

7-Les característiques específiques de l’àrea, la converteixen en un bon
instrument per treballar els valors i l’autoestima amb els estudiants.

8-La gestió de l’aula i del seu clima és un dels factors que contribueixen al èxit.

9- El coneixement i assaig de noves metodologies docents incorpora
dinamisme en els processos d’ensenyament- aprenentatge en aquesta àrea.

10- Es fa necessari fer una oferta de formació permanent i inicial basada en la
recerca i l’experiència a l’aula.
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Objectiu 7:

Iniciar el disseny  d’una programació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge
en sentit vertical que promogui la millora dels aprenentatges  de les arts visuals
i plàstiques en el àmbit de l’educació secundària obligatòria.

Encara que l’educació artística a la Secundària es una continuació de la
formació que reben als alumnes al llarg de la Primària, sovint la forma com es
concep l’ensenyament es força diferent i es percep una manca de continuïtat
entre ells.
Aquesta recerca també te previst en el cas de que sigui necessari, establir
contacte amb alguns centres de Primària per tal d’analitzar quins són els
processos de connexió entre aquests nivells educatius, i observar com es
produeix la transició entre les etapes de Primària i Secundària pel que fa a l’
Educació Artística.

Resultats:

Tal i com ja hem manifestat, es constata una considerable manca de contacte i
un gran desconeixement entre les etapes de primària i secundària pel que fa a
l’àrea d’educació artística. La programació d’activitats d’ensenyament-
aprenentatge en sentit vertical implica haver reflexionat abans sobre el model
d’educació artística que es més desitjable per l’etapa d’educació obligatòria i
haver aclarit a quin tipus de pràctiques estem fent referència sota el terme arts
visuals & educació artística & educació visual i plàstica. Donat que sota aquest
terme s’engloben un ampli ventall de pràctiques que van des del dibuix, pintura,
D.A.O., perfomance, fotografia…es fa necessari aclarir aquest aspecte. Partint
que aclarir aquests conceptes es clau per iniciar el disseny d’una programació
d’activitats d’E.A. en sentit vertical, incorporem criteris per desenvolupar
l’educació artística en els nivells d’educació primària:

1- Tenir en compte la etapa general i aplicar les metodologies més adients
en funció de cada context.

2- Vetllar per la coherència en els 10 anys d’escolaritat obligatòria, fent
especial atenció en les fases d’internivells, així com senyalar unes
competències mínimes que permetin mesurar el grau d’èxit aconseguit
en relació als objectius proposats.

3- Sabent que la major part dels docents de primària reben una limitada
formació en matèries artístiques, la qualitat de l’ed. Artística a les
escoles de primària hauria de ser un objecte de preocupació. L’objectiu
no seria animar als docents de primària a adquirir les competències
d’artista ni a rebre la formació especialitzada per poder ensenyar arts a
secundaria, sinó més aviat ajudar-los  a desenvolupar una certa
consciència de la importància vital de la cultura i de les arts, i a
reconèixer els objectius de promoció i de l’expressió de l’infant.

4- Assessoraments, programes i materials didàctics i partenariat amb
institucions culturals.
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3.2- ANÀLISI DELS RESULTATS.

Del anàlisi dels resultats se’n desprèn el següent:

1- L’educació artística a l’etapa d’educació secundaria obligatòria presenta
escassa solidesa en les línies directrius del seu discurs-base, fet que
incideix en un ample marge de llibertat d’actuació que s’evidencia en una
eclèctica i heterogènia pràctica a l’aula, que podria arribar a ser
interpretada com  l’ evidencia d’un cert desinterès en la qualitat dels
aprenentatges que es produeixen en aquesta àrea.
La manca de definició i de solidesa de l’àrea, amb un currículum dispers
i inabastable, incideix de forma molt negativa en la percepció del seu
valor educatiu en l’etapa d’educació obligatòria.
Els canvis curriculars que s’han produït en aquesta àrea en els darrers
anys han contribuït a “diluir” l’espai de solidesa que de forma tan
paulatina havia aconseguit, que l’ubica en una situació de fragilitat i
vulnerabilitat difícil de gestionar pel docent, que demanda formació de
qualitat i temps per donar respostes a aquesta situació.

2- El llibre de text esdevé el referent directe del currículum a l’aula, fet que
el converteix en un dels mediadors amb més pes específic en el seu
desplegament curricular, tant pel que fa a la iconografia com a les
pràctiques educatives, matisat únicament per l’acció del docent.
L’anàlisi d’aquests materials mostra cert grau de decalatge entre la teoria
present i les pràctiques educatives proposades, fet que no afavoreix
aprenentatges significatius, contextualitzats i dotats de sentit.

3- La figura del docent esdevé una peça clau en la millora de la qualitat
dels aprenentatges que es produeixen  en aquesta àrea. La seva
competència didàctica i un domini dels coneixements que ha de
transmetre constitueixen el binomi d’una pràctica docent de qualitat.

4- La desconnexió entre l’etapa de primària i de secundaria obligatòria, no
contribueix a desenvolupar una educació artística de qualitat en l’etapa
corresponent a l’educació obligatòria i d’importància cabdal en el
bagatge cultural de tot ciutadà.
La manca de lideratge i priorització davant d’uns currículums amplis i
dispersos, al que s’afegeix una considerable indefinició i sofisticació en
els termes que utilitza, permeten una llibertat d’actuació molt desitjable
pels docents creatius i amb un alt nivell de preparació, però també
deixen sense més orientació que el llibre de text a un ampli sector que
per raons diverses necessita pautes i recursos per desenvolupar la seva
docència. Aquesta manca de solidesa repercuteix negativament en la
percepció del seu valor educatiu en l’entorn escolar.
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5- L’experimentació que s’ha realitzat en els tres centres educatius en
relació a com es produeix la transferència dels aprenentatges en
aquesta àrea, sembla apuntar que les seqüències més llargues i
l’incorporació de metodologies actives, dinamitza i incorpora sentit als
aprenentatges, fent que els estudiants integrin millor els coneixements,
augmentant la seva satisfacció, autoestima i percepció positiva del seu
centre.

6- L’educació artística més que d’altres matèries netament més
instruccionistes,   s’apunta com un excel·lent instrument pel tractament
de la diversitat i la cohesió social al ser un vehicle pel coneixement i
reconeixement de l’altre.

7- La manca d’instruments d’avaluació dels nivells de qualitat de l’Educació
Artística a l’etapa d’educació obligatòria, sumat a l’ampli i dispers
currículum de l’àrea deixen un ampli marge d’actuació als docents que
amb criteri divers desenvolupen aquells aspectes que consideren
prioritaris.
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4- CONCLUSIONS

4.1. Conclusions

4.2. Propostes d’actuació
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4.1- CONCLUSIONS

Després de l’anàlisi dels resultats i de la seva valoració, aquesta recerca arriba
a les següents conclusions en relació als factors que podrien introduir millores
en la qualitat de l’educació artística a les nostres escoles i instituts.

L’educació artística en els nivells de l’escola secundària obligatòria presenta
una manca de filosofia o discurs-base que orienti una p ràctica educativa
coherent  amb les prioritats i valors de la nostra societat.  Els canvis
curriculars que s’han produït en aquesta àrea han contribuït a “dissoldre” el
reduït espai de solidesa que de forma paulatina havia anat adquirint,
augmentant la seva situació de fragilitat i vulnerabilitat en aquests nivells
educatius.
Sembla del tot necessari acotar en què ha de consistir l’educació artística en
els nivells de l’escola obligatòria per tal que la seva implementació i millora
segueixi unes directrius coherents amb les necessitats de la nostra societat i
amb valors de futur.
Es fa del tot necessari clarificar en que ha de consistir l’educació artística i
posar-se d’acord en alguns dels seus termes amb l’objectiu d’establir prioritats
d’aprenentatge que impulsin programes de qualitat.

La desconnexió existent entre l’etapa de primària i  secundària  tampoc es
un factor que afavoreixi la coherència i solidesa dels aprenentatges durant els
deu anys que composen l’escolaritat obligatòria, fet que contribueix a ser
percebuda com un àrea amb un paper irrellevant en la formació bàsica que han
de rebre els ciutadans.

La millora de l’educació artística no ha de consistir necessàriament en el
increment sistemàtic de continguts des d’una posició netament instruccionista
sinó que hauria de suposar centrar l’atenció en valors de futur com són la
creativitat, la interdisciplinarietat o la diversitat, apuntant-se que un dels factors
que pot incidir notablement en el desenvolupament d’aquesta àrea de
coneixement en el nostre país és el procés de convergència amb la Unió
Europea en l’espai comú d’educació superior.

Els mètodes d’ensenyament i la formació dels docent s son dos dels
aspectes que cal dinamitzar, ja que els valors i els beneficis concrets de
l’educació artística es                fonamenten en la qualitat del seu contingut i en
les seves metodologies que és essencial reconsiderar amb l’objectiu de
respondre a les necessitats dels alumnes.
Les experimentacions que ha desenvolupat aquesta recerca apunten que les
seqüències més extenses i coherents, així com els projectes rics i significatius
anclats en la producció artística (Gadner:1983)  afavoreixen el sentit dels
aprenentatges i milloren el nivell de motivació dels estudiants de secundària.

En l’actual context, els llibres de text constitueixen un dels mediadors amb més
pes específic en el desplegament curricular d’aquesta àrea en els nivells
d’educació secundària obligatòria, tant pel que fa a la iconografia com a les
pràctiques educatives. La seva presència queda matisada pel docent que
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constitueix un element indispensable perquè es produeixi la transferència de
coneixements. La seva formació i concepcions respecte a l’educació i a l’art
esdevenen una peça clau. Per tant és important fer-lo conscient de la opció
curricular que pren i del model on es situa, tot i que més sovint del que seria
desitjable el model i les estratègies d’aprenentatge són presentades per les
editorials.

L’objectiu de millorar l’educació artística planteja d’entrada diversos
interrogants que no són ni nous ni senzills de respondre i que tindrien un punt
de partida en la resposta
al següent interrogant:

¿Quin és l’objectiu principal de l’educació artística en l’educació dels futurs
ciutadans?

De les que se’n deriven d’altres igual d’importants i complexes:

¿Quí ha de decidir quins són els objectius principals de l’Educació Artística en
els nivells de l’escola obligatòria?

¿Quina és la formació que haurien de rebre els docents per ser competents per
desenvolupar-la?

Respondre a aquestes qüestions podria apropar-nos a identificar els factors-
clau que orientarien la millora de l’educació artística i sembla que s’imposa la
necessitat de fer-ho per poder posar les estratègies i els mètodes necessaris
perquè això es transformi en una realitat tangible.



Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de la Educació Artística a l’Escola Secundària Obligatòria
______________________________________________________________________________________________

Esther Collados Cardona Pàg.40

4.2. PROPOSTES D’ACTUACIÓ

Les propostes d’actuació que proposa aquesta recerca són les següents:

• Definir les línies directrius de l’educació artísti ca per tota l’etapa
d’escolaritat obligatòria.

Cal fer l’esforç de definir un discurs-base que reflecteixi la filosofia de l’educació
artística per l’etapa d’educació obligatòria d’acord amb les recents línies del
informe de la UNESCO (Lisboa 2006) i impulsar programes i assessoraments
sistemàtics als centres d’educació obligatòria que ajudin a augmentar el nivell
d’aquesta àrea.
Segons revela  aquest informe, l’educació artística ajuda a tenir una millor
percepció dels centres i incideix positivament en la creació de bons entorns
d’aprenentatge, augmenta la cohesió social del centre i és un bon instrument
per donar a conèixer i en conseqüència a estimar el patrimoni cultural.

• Disseny i desenvolupament d’un pla de millora de l’ educació
artística a l’etapa 12-16 : Projecte @rt’s 12-16

Sembla convenient impulsar  la creació d’un pla de millora que impulsi i lideri
programes educatius que dinamitzin els mètodes d’ensenyament-aprenentatge
en aquesta àrea, i que generin materials didàctics de qualitat d’acord amb les
línies directrius més adients per l’etapa d’educació secundaria obligatòria.
La recerca i experimentació  de noves estratègies d’aprenentatge ha de rebre
suport per part de les institucions educatives, per tal de facilitar la seva
transferència i difusió. La publicació d’experiències i materials didàctics potser
una de les vies per incentivar el treball dels docents i contribuir a donar una
millor percepció del potencial  que ofereixen les sinergies entre l’art i l’educació.
Aquest pla hauria de tenir l’objectiu prioritari de generar un espai per l’art i la
cultura a l’escola com a vehicle per comprendre una cultura i contribuir a
generar significats compartits, fet que incidiria en l’augment de la cohesió
social.
Els projectes dissenyats i desenvolupats en el temps d’aquesta llicencia
d’estudis, han estat concebuts com a pla pilot i tenen la voluntat i el desig de
ser el punt de partida del Projecte @rts 12-16.

El suport institucional podria concretar-se en:

• Promoure i facilitar la possibilitat de realitzar visites per conèixer el
patrimoni cultural.

• Activar programes de  partenariat amb centres d’art i institucions
culturals.

La cooperació entre escoles i institucions culturals, s’apunta com un
important element dinamitzador i democràtic, donat que equilibra les
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desigualtats socials i culturals en l’accés al patrimoni. (Exemples: Pays
Bas, Cultuur en School Project).

• Incorporar i promoure les col·laboracions amb artistes professionals.

• Formació d’un equip d’assessorament i lideratge del pla de promoció i
millora de l’aprenentatge en arts.

Sembla necessari la formació d’un equip assessor que elabori, dinamitzi
i coordini aquests programes  i n’avaluï els resultats.
Es necessari promocionar i impulsar el treball cooperatiu entre docents.
L’estat de Califòrnia,  a desenvolupat un “Institut de Disseny i
col·laboració” que aglutina als ensenyants en art amb l’objectiu de
desenvolupar i de provar alguns programes. (Al llarg del curs els
ensenyants en art analitzen els resultats dels alumnes i aporten
ràpidament les modificacions necessàries als programes que ells han
elaborat conjuntament.)
http: //csmp.ucop.edu/tcap/ (Califòrnia: EUA)

• Formació docent.

Es necessita temps per aprendre i transformar-se en un bon docent o
per continuar sent-ho. Per aquest motiu es fa necessari proporcionar als
docents en actiu la formació pedagògica que els apropi a la pràctica més
innovadora en educació artística, e incentivar la reflexió sobre les
pròpies pràctiques docents i el seu sentit. Es de vital importància saber
seleccionar amb criteri i coherència aquelles pràctiques educatives més
adients a cada context i a cada situació d’aprenentatge. Un dels
objectius fonamentals es que els docents siguin competents en aquest
camp, ja que la seva formació i competència esdevé un dels  factors
clau.
Es important també visualitzar les bones pràctiques i saber aprendre de
les  experiències  produïdes sovint en el territori de la pràctica
quotidiana.

• Publicació de materials didàctics.

Reconeguda la necessitat per part dels docents de disposar de materials
de suport a la seva tasca docent, caldria crear una col·lecció de
materials (prèviament experimentats) i fer-ne difusió pels instituts. Es
suggereix organitzar-ho per grans blocs i cada curs fer-ne modificacions
o noves propostes amb l’objectiu d’impulsar bons programes en aquesta
àrea orientats al professorat novell.
Es proposa invertir en la publicació de materials que poguessin ajudar al
desenvolupament de materials de suport a la seva tasca docent.
Es necessari potenciar les pràctiques escolars en les que els estudiants
se sentin implicats i dotar de sentits els aprenentatges.
Necessitat de facilitar el coneixement i la difusió de propostes educatives
interessants d’arreu del món amb l’objectiu de ser transferides o
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adaptades als diversos contextos. Cal facilitar entre el professorat la
renovació d’algunes pràctiques i donar una oferta de cursos de formació
continua, que l’ajudin a tenir canals de formació i renovació de la seva
pràctica. Identificar bones pràctiques educatives i difondre-les buscant la
seva transferència i no convertint-les en un fet puntual i únic.

Es fa necessari la creació d’un projecte global que aglutini tots els esforços i les
iniciatives per tal d’impulsar la millora de la qualitat en les nostres escoles i
instituts, i
no oblidar ni girar l’esquena a les importants sinergies entre l’art i l’educació.

Les polítiques de promoció que faciliten programes de partenariat amb artistes
o institucions culturals s’apunten de gran ajuda.
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6- RELACIÓ DELS MATERIALS CONTINGUTS EN ELS ANNEXOS
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6-RELACIÓ DELS MATERIALS CONTINGUTS EN ELS ANNEXOS.

ANNEX I - Instrumentalització:    - Entrevista docents.

                                     - Fitxa d’anàlisi materials didàctics.

ANNEX II - Anàlisi entrevistes docents.

ANNEX III - Anàlisi materials didàctics.

ANNEX IV - Primer informe.

ANNEX V - Bibliografia revisada.

ANNEX VI - Projectes desenvolupats i exemples de produccions

d’alumnes.
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ANNEX I
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ANÀLISI I EXPERIMENTACIÓ D’ACTUACIONS PER LA MILLOR A DE L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA A L’ESCOLA SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

ENTREVISTA ALS PROFESSORS

L’objectiu d’aquest instrument es guiar l’entrevista que es fa als professors d’educació artística ( educació visual i plàstica) dels
centres que participen en l’estudi.
Les preguntes dirigides als professors, fan referència a les condicions com es desenvolupa l’assignatura dins del context de
cadascun dels centres educatius on es desenvolupa la recerca, així com també vol apropar-se a conèixer les seves concepcions
respecte l’educació artística.

DADES PERSONALS

NOM:

EDAT:

SEXE:

FORMACIÓ ACADÈMICA:

SITUACIÓ PROFESSIONAL:

COMENTARIS
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DADES GENERALS DEL CENTRE

CENTRE

TITULARITAT

NIVELLS QUE IMPARTEIX

TRETS CARATERÍSTICS

COMENTARIS
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EL DESENVOLUPAMENT DE LA DOCENCIA :
LA METODOLOGIA

1. UBICACIÓ DEL CURRÍCULUM DE L’ÀREA DINS DE
L’ETAPA I CICLE.

2. HORARI EN QUE SE SOL IMPARTIR L’ASSIGNATURA.

3. RATIO PROFESSOR/ALUMNE.

4. HI HA DESDOBLAMENTS ?

5. AULA ESPECIAL I DOTACIÓ DE L’AULA.

6. GRAU DE SATISFACCIÓ DE LES CONDICIONS EN
QUE S’IMPARTEIX L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA AL SEU
CENTRE.

7. CURRICULUM VARIABLE DINS L’ETAPA.

8. FORMACIÓ ACADÉMICA DEL PROFESSORAT QUE
IMPARTEIX L’ÀREA.
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9. QUINS TIPUS DE MATERIAL UTILITZA PER
DESENVOLUPAR LES CLASSES D’EDUCACIÓ
ARTÍSTICA ?

10. COM ESTÀ ORGANITZADA LA PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA DE L’ASSIGNATURA ?

11. DESCRIPCIÓ PER PART DEL DOCENT DE COM ES
DESENVOLUPA L’ASSIGNATURA DE FORMA
HABITUAL.

12. ACOSTUMA A FER SORTIDES RELACIONADES AMB
L’ASSIGNATURA A MUSEUS O EXPOSICIONS D’ART?

13. ACOSTUMA A COMPARTIR O DESENVOLUPAR
PROJECTES DE TREBALL AMB PROFESSORS
D’ÀREES DIFERENTS A LA SEVA ?
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14.  ACOSTUMA A UTILITZAR LES TIC COM A RECURS
DIDÀCTIC A LES CLASSES D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA ?

    QUINES POSSIBILITATS HI HA EL CENTRE?

15. EN RELACIÓ A A SEVA ACTIVITAT DOCENT : QUINS
SÓN ELS ASPECTES DELS QUE SE SENT MÉS
SATISFET I QUINS TE INTERÈS A MILLORAR ?

16. QUINA OPINIÓ TE DEL CURRICULUM ACTUAL
D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA A L’ETAPA  D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA ?

17. QUINS CANVIS O MODIFICACIONS CREU QUE
S’HAURIEN D’INTRODUIR ?

18. QUE CREU QUE S’HAURIA D’ENSENYAR EN LA
ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMARIA ?

19. QUINES SÓN LES CARENCIES QUE TROBA MÉS
SIGNIFICATIVES ?

20. QUINA ÉS LA SEVA FILOSOFIA D’APRENENTATGE ,
AMB QUIN ESPERIT ABORDA LA SEVA ACTIVITAT
DOCENT ?



Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de la Educació Artística a l’Escola Secundària Obligatòria
______________________________________________________________________________________________

Esther Collados Cardona Pàg.58

21. TE CONTACTE AMB ALTRES PROFESSIONALS DE
L’ÀREA ?

22. DESPRÉS DELS SEUS ANYS D’EXPERIÈNCIA
DOCENT, QUINS ASPECTES DE LA SEVA FORMACIÓ
INICIAL MODIFICARIA, AFEGIRIA O CREU QUE
S’HAURIEN DE MILLORAR ?

23. EN LA SITUACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL, QUINS
ASPECTES DE LA SEVA FORMACIÓ CREU QUE
MILLORARIEN LA SEVA TASCA DOCENT ?

24. SEGUEIX ALGUN MODEL EDUCATIU VINCULAT A
L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA ?

25. COM DESCRIURIES LA TEVA METODOLOGIA
DOCENT ?

26. QUINS SÓN ELS PROCEDIMENTS D’APRENENTATGE
QUE MÉS UTILITZES EN LES SESIONS A L’AULA ?

27. QUIN TIPUS DE MATERIALS DIDÀCTICS TENS MÉS
DIFICULTATS A TROBAR ?
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FITXA DE LLIBRE CAS

1 – IDENTIFICACIÓ

Títol
Autor/s
Any de l’edició
Ciutat
Editorial
ISBN
Idioma
Tipus de material
Nivell educatiu a qui va dirigit

2 – DESCRIPCIÓ DEL LLIBRE

2.1- CARACTERÍSTIQUES  FORMALS

Format del llibre
Número de pàgines

2.2- ESTRUCTURA DEL LLIBRE DE TEXT

2.3- ESTRUCTURA DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

2.4- PRÀCTIQUES EDUCATIVES

2.5- ICONOGRAFIA

3.   VALORACIÓ DEL MATERIAL
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ANNEX II
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PRIMER OBJECTIU

El primer objectiu del treball que aquí es presenta es proposava:

“Observar i analitzar la situació de l’educació art ística en relació a com es

produeixen els seus aprenentatges en tres instituci ons educatives “.

La metodologia utilitzada en aquest estudi s’ha basat en l’estudi de tres casos,

fet que ha permés conèixer de forma directe com es desenvolupa aquesta

matèria en tres institucions educatives amb característiques diferenciades tant

pel que fa al context, la titularitat, el projecte educatiu i el curricular.

Per fer-ho es van dur a terme les següents actuacions:

1- Anàlisi de les programacions i del materials didàctics.

2- Entrevistes en profunditat amb els docents participants.

3- Observacions d’aula.

A través d’aquests tres instruments de recerca es va poder fer una primera

aproximació al nostre objectiu, que era observar i descriure la situació de

l’Educació Visual i Plàstica en tres institucions educatives i recollir-los en un

informe.

L’informe s’estructura entorn a punts clau, que són aquells aspectes que han

marcat la nostra atenció d’una forma més especial, i a través dels quals hem fet

una primera diagnosi de la situació de l’educació artística  en els nivells

corresponents a l’ educació secundaria obligatòria.

Els punts-clau són els següents:

1- Descripció de les condicions en que s’imparteix l’assignatura.

2- Formació acadèmica i situació laboral dels docents participants.

3- Currículum i programació.

4- Filosofia i  model educatiu.

5- Metodologies docents.
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6- El contacte amb altres professionals.

7- Relacions amb altres nivells educatius.

8- Reflexions entorn la seva tasca docent.
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1-Descripció de les condicions en que s’imparteix l ’assignatura.

La descripció de les condicions en que s’imparteix l’assignatura en els tres

centres que han participat en l’estudi és concreta en els següents punts:

1- No hi ha desdoblaments per realitzar aquesta assignatura, que te unes ràtios
d’ entre 20 alumnes (cas A) i 30 alumnes (cas B i C).

2-Els tres centres que configuren l’estudi disposen d’ aula especial per
desenvolupar l’ educació visual i plàstica, tot i que en un d’ells (cas C)
s’acostumen a realitzar les activitats a l’aula ordinària.

3-Els materials didàctics que s’utilitzen per desenvolupar les classes a cadascú
dels centres són:

A- Llibre de text, material didàctic elaborat pel docent i imatges. (En general
treballs d’altres alumnes)

B- Llibre de text. ( També utilitza altres llibres de text per preparar algunes
explicacions o classes.)

C- Llibre de text, i treballs artístics d’altres alumnes. ( Exemples per mostrar
als alumnes.)

4-Respecte a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) es

detecta el següent:

A- La seva utilització es limita a ser un recurs d’informació que a vegades
demano que els alumnes utilitzin a casa seva.

B- No acostuma a utilitzar les TIC perquè no té massa temps i no domina
gaire el tema.

C- La seva utilització es limita a ser una font d’informació per ella i els seus
alumnes, però en general s’utilitza fora de les hores de classe.

Respecte aquest punt, els trets més rellevants són:

1- No hi ha cap desdoblament d’E.V.P. en cap dels tres centres, i tots
disposen d’aula especial per desenvolupar l’activitat.

2- El material didàctic utilitzat en els tres centres és el llibre de text seguit
per exemples de treballs realitzats per altres alumnes.

3- Las TIC és limiten a ser utilitzades com a font d’informació dels docents i
discents, majoritàriament fora de l’aula.
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5- Formació acadèmica i situació laboral dels docents  participants.

La formació acadèmica i la situació laboral dels docents participants és la

següent:

A- Llicenciat en Belles Arts. CAP. Funcionari de carrera amb destinació
definitiva.

B- Llicenciat en Belles Arts. CAP. Professor interí.
C- Llicenciat en Belles Arts. CAP. Professor contractat laboral definitiu.

La formació dels tres docents en aquesta àrea és la mateixa: llicenciats en
Belles Arts amb el Curs d’Adaptació Pedagògica.
La situació laboral és substancialment diferent.

3-El currículum i la programació a l’aula:

Aquest apartat recull una síntesi de les opinions dels docents participants sobre
el currículum oficial d’educació visual i plàstica.

A- Pensa que el currículum és excessiu per les hores de que disposa la
matèria i considera que s’hauria de fer una adaptació a la realitat. En les
circumstàncies actuals aquesta “adaptació” la fa cada professor seguint
el seu “criteri”, amb els conseqüents “perills” que això comporta. En
relació a la programació, en aquest centre s’elabora cada principi de
curs per escrit.

B- Considera que “s’hauria de prescindir bastant del currículum”. Pensa que
hi ha temes molt atractius però que la forma com el currículum els
planteja i proposa aplicar únicament evidència que “la gent que l’ha
escrit no te una idea clara de com és una classe de secundària”.
Considera que hi ha aspectes del currículum força interessants, però
considera que s’haurien de “trobar formes més adients de poder-los
desenvolupar a classe.” Pensa que no hi ha temps suficient per donar tot
el currículum i creu que hi ha temes “prescindibles.”
Proposa millorar la infraestructura de les aules i condicionar-les per
utilitzar recursos tan bàsics com són els de la imatge.
No te organitzada tota la programació de l’assignatura, que la considera
sinònim del llibre de text.

C- No hi ha programació escrita, ja que aquesta varia en funció del any i del
context. La programació és oberta i flexible, i al final de curs es
materialitza en una memòria d’activitats. Tot i així habitualment comença
per una introducció al llenguatge de la plàstica, per més endavant
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introduir el dibuix tècnic. El seu referent de programació és el llibre de
text, ja que l’ajuda a estructurar els continguts i a organitzar-los.
El que més utilitza del llibre de text són les imatges, ja que prefereix que
els seus alumnes experimentin en lloc d’escoltar explicacions teòriques.
Respecte el currículum considera que està ben estructurat, tot i que és
impossible de desenvolupar de forma exhaustiva. El qualifica d’ambiciós.

Les opinions més rellevants dels docents participants respecte el currículum de
la matèria d’E.V.P. són les següents:

1- Es coincideix en afirmar que el currículum oficial d’E.V.P. a l’etapa
d’Educació Secundària Obligatòria és excessivament extens i ampli en els seus
continguts en relació a la seva assignació horària. Es tracta d’un currículum
ambiciós i dispers.

2- La necessitat d’adaptar els continguts es percep com quelcom inevitable i
absolutament necessari, tot i que el criteri per dur-ho a terme recau
exclusivament en el criteri del docent, davant l’absència d’altres orientacions
que prioritzin alguns aspectes enfront d’altres. Aquest fet deixa oberta la
possibilitat de que les adaptacions segueixin exclusivament les opinions dels
docents, i no hi hagi uns objectius clars i coherents que facilitin la construcció i
consolidació dels coneixements proposats en sentit vertical.

3- Respecte a les programacions d’aula es detecten diferents “estil” (
programació, memòria...) tot i que s’observa una considerable influencia del
llibre de text com a model de desplegament curricular.

4-Filosofia o model educatiu.

Aquest apartat pretenia recollir quina era la filosofia o el model educatiu dels
docents participants. A continuació s’exposa un resum de les seves respostes:

A- Vol que els alumnes gaudeixin de l’activitat artística, mostrar-los la
diversitat de formes d’expressió que tenen a la seva disposició i que
siguin capaços d’experimentar amb noves formes d’expressió.
No segueix cap model educatiu vinculat a l’educació artística, de fet no
en te informació ni els coneix.

B- Li agradaria poder transmetre el seu treball artístic i poder comunicar a
l’aula el sentit del seu procés creatiu.
No s’identifica amb cap model d’educació artística.
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C- Dona molta importància a que els alumnes “s’expressin per dins” i a que
aconsegueixin capacitat d’expressar-se a través de la plàstica, així com
a que valorin i respectin els treballs propis i els dels altres.
No segueix cap model educatiu vinculat a l’educació artística.

En relació a definir la seva filosofia o model educatiu s’observa el següent:

1- Desconeixement de models o propostes educatives en relació a
l’aprenentatge de l’educació artística, fet que deriva en una manca
d’identificació en un determinat model.

2- Fent un resum dels trets característics de les intencions educatives
d’aquests docents es podrien concretar en:

• Transmetre la idea de gaudir de la activitat artística.
• Mostrar-los i que experimentin amb noves formes d’expressió.
• Comunicar-los el sentit dels procés creatiu.
• Aportar-los la capacitat d’expressar emocions a través de la

plàstica i valorar i respectar els treballs dels altres companys.

5- Metodologies docents:

En aquest apartat es va demanar als docents que expliquessin quina era la
metodologia que utilitzaven de forma habitual a les seves classes.

Les respostes van ser les següents:

A- Breu introducció de caràcter expositiu seguida d’una aplicació pràctica
del concepte explicat. Els procediments d’aprenentatge que més utilitza
són la observació i percepció de la forma, la síntesi i resum de la
forma....  No fa sortides relacionades amb l’assignatura.

B- Es limita a l’explicació de la proposta a realitzar. Diu que la finalitat de
l’assignatura és fer treballs més plàstics. Diferencia dues vessants en
l’assignatura: l’artística i la tècnica. Desenvolupa més la part més
artística degut a la seva formació i considera que en aquesta part no és
imprescindible la teoria, ja que el més important és la pràctica i l’acció.
Li agradaria poder relacionar la part artística i la tècnica però no sap com
fer-ho.
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Acostuma a fer sortides relacionades amb l’art, ja que considera que és
un bon instrument d’aprenentatge.

C- Breu explicació de caràcter expositiu més proposta d’activitat i
seguiment exhaustiu del procés de treball que s’inicia. Un dels seus
procediments d’aprenentatge o recurs que destaca és fer-los reflexionar
sobre el seu propi procés creatiu amb l’objectiu de saber que han captat,
que han aprés i saber si ha aconseguit transferir els objectius
d’aprenentatge.
No realitza sortides perquè en el seu centre es fan en un altre espai, on
visiten exposicions i fan activitats de caràcter cultural. En el cas de que
consideri necessari la visita a una exposició puntual, es posa en contacte
amb els responsables d’aquest espai i es realitza la sortida adient.

De les respostes dels docents s’extreu el següent:

1- La combinació d’una metodologia docent de caire expositiu amb una de
caire més aplicatiu i pràctic sembla ser una de les formes més habitual
de desenvolupar la matèria a l’aula.

2- El seguiment del procés és revela com una de les parts més importants.
A través del seu seguiment es poden transmetre les parts essencials i
genuïnes d’aquesta matèria. REVISAR

6-Punts forts i punts febles de la seva activitat d ocent:

Es va demanar als docents que destaquessin quins consideraven que eren els
punts més forts i també els més febles de la seva activitat docent. Les
respostes van ser les següents:

A- Punt fort:Capacitat de comunicació i d’aconseguir l’ interès dels alumnes.
Punt feble: Creu que hauria d’incorporar més referents culturals i artístics
i conèixer més materials que l’ajudessin a fer-ho.

B- Punt fort: Formació artística sòlida que li permet utilitzar nombrosos
recursos de la seva pràctica artística.
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Punt feble: Manca d’una metodologia més organitzada i coherent amb
les pràctiques que realitza a l’aula. Considera que ha de millorar els
aspectes  didàctics.

C- Punt fort: Està molt satisfeta de que els alumnes estiguin contents dels
seus treballs i del canvi que genera en ells durant al curs.
Punt feble: Creu que hauria de millorar les seves competències en
relació al dibuix tècnic.

En relació a la valoració de la pròpia activitat docent, els professionals
implicats, podríem sintetitzar:

1- No hi ha coincidència en els punts forts que destaquen cadascun dels
docents participants, ja que està en funció de la seva trajectòria
personal, acadèmica, i  caràcter, que defineixen el seu estil &
personalitat docent.

2- No hi ha coincidència en els punts febles que destaquen cadascun dels
docents participants i que guarden connexió amb la seva formació
acadèmica, experiència docent i caràcter i estil docent.

7-Contacte amb altres professionals.

Es va preguntar als docents sobre la seva pertinença a grups de treball i la
seva relació amb altres companys de professió. Les respostes dels diferents
docents van ser les següents:

A- No acostuma a desenvolupar treballs amb companys d’altres matèries.
Amb companys de la seva àrea hi ha més contacte però no treball
cooperatiu. Puntualment te contacte amb d’altres companys de professió
però no de forma establerta.

B- No acostuma a compartir projectes de treball amb companys d’altres
matèries per la seva situació laboral d’interí. Manté contacte amb
companys de l’àrea però no hi ha massa intercanvi d’idees. No participa
en cap grup de treball institucionalitzat.
Creu que s’hauria de compartir més a través del diàleg: intercanviar
idees, recursos i pràctiques educatives sorgides de l’ experiència a les
aules. Pensa que això ens beneficiaria com a col·lectiu.
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C- Comparteix amb gent propera de la mateixa àrea però no fa treball
cooperatiu. Únicament es limiten a compartir “una mica” les
experiències. No participa en cap grup establert.

Respecte al contacte amb altres professionals les respostes dels docents es
sintetitzen en les següents:

1- Coincideixen en afirmar que no acostumen a desenvolupar treballs amb
companys d’altres disciplines, llevat de casos puntuals i no significatius.

2- Coincideixen en apuntar que mantenen contactes esporàdics amb
companys de la matèria,  en general a partir de nexes no professionals
(amistats, companys d’estudi,,, )i amb resultats poc rellevants.



Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de la Educació Artística a l’Escola Secundària Obligatòria
______________________________________________________________________________________________

Esther Collados Cardona Pàg.71

8-Relacions amb primària.

Es va preguntar als docents sobre les seves relacions amb primària, donat que
és el nivell d’on provenen els seus alumnes. Les respostes van ser les
següents:

A- La seva única font d’informació del que es fa a primària són els seus
alumnes. Creu que arriben a l’ institut amb molta por, que haurien
d’experimentar més i no ser tant autocrítics. Pensa que haurien de tenir
més seguretat i que els seus coneixements estan poc assolits e
interioritzats. Opina que el seu cos de coneixements no és prou sòlid, i
ho atribueix a que sovint les activitats que es realitzen a primària són
inconnexes i sense un objectiu clar i coherent.

B- Tot i que no coneix l’assignatura des de primària considera que aquesta
és una àrea fonamental pel que fa al coneixement del món exterior. Creu
que en aquesta etapa hauria de ser prioritari desenvolupar sensibilitat
pel procés creatiu, iniciar el treball amb elements abstractes i treballar el
concepte d’ art.

C- Creu que quan els alumnes arriben a secundària han realitzat treballs
plàstics, però els manca incorporar la part de creació. Creu que a
primària haurien de treballar amb formats més grossos, de forma més
lliure i explorar més la vessant creativa. Considera que caldria
desenvolupar i aprofundir més l’aprenentatge artístic.

De les respostes dels docents entrevistats respecte a les relacions amb els
nivells de primària s’extreu que:

1- No hi ha un coneixement sòlid del que es fa als nivells de primària,
malgrat això les seves concepcions respecte aquest nivell són:

• El cos de coneixements dels alumnes de primària no és prou sòlid
degut en part a un currículum dispers i sense una finalitat clara i
coherent.

• En els nivells de primària no s’incorpora amb prou intensitat el
procés creatiu.

2- Respecte el que creuen que s’hauria de treballar a primària, destaquen
el següent:
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• Desenvolupar el procés creatiu i iniciar el treball amb elements
abstractes i el concepte d’art.

• Perdre la por, experimentar més i no ser tant autocrítics.

• Assolir e interioritzar més els coneixements, fet que els
proporcionaria més seguretat i autoconfiança.

9- Aspectes que milloraria de la seva formació inic ial.

Es va preguntar als docents que valoressin la seva etapa de formació inicial i
que destaquessin les possibles mancances que hi detecten després d’haver
exercit  la seva activitat laboral.

Les respostes van ser les següents:

A- Ho milloraria quasi tot: Poca o nul·la formació en relació a la matèria i els
seus continguts i nul·la formació didàctica.
Li hagués agradat conèixer models per enfrontar-se a l’aula i per poder
realitzar la seva activitat docent: exemples de com poder fer-ho.
Això ho va substituir per els llibres de text que pensa que són com la
“memòria col·lectiva” del conjunt de professors.

B- Aspectes didàctics i metodològics en general. A nivell de continguts:
formació en relació al dibuix tècnic.

C- Considera que la seva formació va ser de caire experimental i que no va
abordar continguts a nivell teòric, motiu pel que pensa que li costa
explicar els temes des del punt de vista teòric i treballa molt de manera
pràctica. Li hagués agradat que li mostressin com desenvolupar el
currículum, ja que la formació pedagògica va ser de caire molt general,
les explicacions respecte el currículum eren molt superficials i no es
mostraven recursos ni formes per poder desenvolupar-lo.

Una síntesi de les opinions dels docents respecte a la seva etapa de formació
inicial conclou que:

• Els tres docents coincideixen en que hi ha considerables dèficits en la
seva formació inicial, tant des del punt de vista didàctic i metodològic
com de continguts. ( dibuix tècnic).

• La formació inicial rebuda a través del seus estudis universitaris ( els tres
docents són llicenciats en Belles Arts) no dona els recursos ni les
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competències suficients per enfrontar-se a les aules de secundaria i
desenvolupar el currículum a través d’estratègies adequades.

• Tots tres coincideixen en que els hagués agradat rebre més formació
didàctica i metodològica, per no haver d’aprendre de forma autodidacta i
a través dels llibres de text.
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9-Necessitats de formació.

Es va preguntar als docents sobre quines creien que eren les seves necessitats

de formació actuals, i les respostes van ser les següents:

A- Creu que en la etapa professional que es troba la seva millora
professional passa per compartir : intercanviar experiències i realitzar
projectes de treball cooperatiu amb d’altres companys.

B- Creu que la situació laboral de precarietat en la que es troba no li permet
desenvolupar projectes i compartir-los amb d’altres docents. Considera
però, que hauria de treballar i millorar en relació a la seva metodologia
docent.

C- Creu que hauria de millorar la seva formació en relació a la part del
currículum de dibuix tècnic.

Respecte a les necessitats de formació manifestades pels docents participants

es conclou:

No hi ha coincidències en les demandes, que són variades, probablement a

causa de la diferents etapes professionals en les que es troba cada docent.

  S’apunten les següents:

• Necessitat d’intercanviar experiències i de compartir-les.

• Necessitat de millora i orientació general d’aspectes didàctics i

metodològics de l’assignatura.

• Formació en relació a la part del currículum de dibuix tècnic.
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ANNEX III
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ANÀLISI DE MATERIALS DIDÀCTICS:

L’anàlisi de materials didàctics utilitzats en les tres institucions educatives, s’ha
realitzat a través d’una fitxa dissenyada amb aquesta finalitat (Collados:2005) i
aplicant els següents criteris:

1- Coherència entre teoria i pràctica.

2- Exemplificació visual variada, amplia i adient.

3- Discurs escrit: coherent i clar.

4- Criteris de seqüenciació dels continguts.

5- Pràctiques educatives adequades als objectius i continguts
proposats.

Després de l’anàlisi dels exemplars de llibres de text utilitzats en cadascun dels
tres centres, s’arriba a les següents conclusions:

• Els llibres de text analitzats exemplifiquen un forma de cristal·litzar el
ampli i dispers currículum d’aquesta àrea i constata novament la
dificultat de desenvolupar-se en el temps de que disposa, així com la
gran diversitat de continguts a transmetre.

• Es constata també que sovint les pràctiques educatives presents en els
llibres de text no són massa coherents ni adequades en relació als
objectius d’aprenentatge. Sovint són inconnexes i no afavoreixen
l’aprenentatge significatiu, contextualitzat i amb sentit.
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FITXA DE LLIBRE CAS A

1 – IDENTIFICACIÓ

Títol
Educació Visual i Plàstica

Autor/s VV.AA.
Any de l’edició 2002
Ciutat Barcelona
Editorial Grup Promotor / Santillana Educación
ISBN 84-8435-636-1
Idioma Llengua Catalana
Tipus de material Llibre de text.
Nivell educatiu a qui va dirigit 2n ESO Educació Secundària Obligatòria

2 – DESCRIPCIÓ DEL LLIBRE

2.1- CARACTERÍSTIQUES  FORMALS

Format del llibre 215 x 285 mm.
Número de pàgines 125

2.2- ESTRUCTURA DEL LLIBRE DE TEXT

Aquest llibre s’estructura en 7 unitats. S’inicia amb una presentació en format
de graella dels continguts on s’exposen classificats en conceptuals ( agrupats
en dos apartats: informació bàsica i desenvolupaments), procedimentals, i
actitudinals.
Les unitats que es desenvolupen en aquest manual són les següents:

1- Geometria bàsica.
2- Els polígons.
3- Tangències i corbes.
4- Del pla al volum.
5- De l’espai al pla.
6- El dibuix.
7- El llenguatge del còmic.

A continuació es presenta l’estructura de les unitats, que segueixen un
esquema comú seguit del qual, s’inicia el desenvolupament de cadascuna de
les unitats en les que es fa el desplegament corresponent al segon crèdit del
Primer Cicle.

2.3- ESTRUCTURA DE LES UNITATS

Cada unitat consta de cinc parts fonamentals:

1- Pàgina inicial
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Es tracta d’una imatge que il·lustra gràficament el tema de la unitat, i que
s’acompanya d’un text informatiu breu que situa els conceptes
fonamentals que desenvolupa aquella unitat.

2- Experiències prèvies
Es tracta d’una pàgina amb una sèrie d’experiències que ajuden a veure
el nivell dels alumnes i fan reflexionar als estudiants sobre els seus
coneixements previs.

3- Informació bàsica
Aquí és presenten els continguts considerats essencials, aquells que tots
els alumnes haurien de conèixer. Els continguts es presenten
conjuntament, atesa l’afinitat temàtica.
En aquest apartat ens trobem amb:
a) Exposició teòrica dels conceptes bàsics, que inclou explicacions
basades en l’observació directa o en els fets artístics.
b)  Il·lustracions que reprodueixen obres artístiques i desenvolupaments
de traçats geomètrics i que tenen per finalitat proporcionar una visió del
conceptes tractats.
c) Els exercicis suggerits en el text.

4- Desenvolupament
5-  i Proposta d’activitats.

En aquest apartat es desenvolupen alguns dels aspectes essencials del
contingut de la unitat. Tenen una triple dimensió:

a) Possibiliten fer lectures i anàlisis d’obres d’art, dissenys,
construccions gràfiques...

b) Plantegen l’elaboració de composicions gràfiques creatives.
c) Proposen exercicis per aplicar els conceptes tractats.

2.4- PRÀCTIQUES EDUCATIVES

Les pràctiques que presenta aquest exemplar s’agrupen entorn els tres
desenvolupaments que proposa el llibre. Els exercicis estan molt ben explicats,
i  desglossen les diferents fases que cal seguir per la seva realització.
Les pràctiques educatives que presenten, tot i que desenvolupen el currículum
vigent, són coherents i és presenten en “packs” que és reforcen les unes a les
altres per ajudar a la comprensió del concepte treballat.

2.5- ICONOGRAFIA

La iconografia que presenta aquest manual és amplia i variada, i és un
excel·lent i indispensable recurs en el manual que ens ocupa. Els exemples
d’obres d’art, gràfics, il·lustració de processos de treball, i esquemes justifiquen
i afegeixen valor a la seva utilització com instrument didàctic. Tot i que la
qualitat de les imatges i la seva selecció són del tot adequades, destaca la seva
precisió i encert en els exemples relatius al dibuix geomètric tant pel que fa al
bidimensional ( geometria plana) com tridimensional ( sistemes de
representació ).
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3- VALORACIÓ DEL MATERIAL

Aquest exemplar, dintre de la línia que caracteritza a la generació actual de
llibres de text de la matèria d’educació visual i plàstica, del seu vocabulari i dels
seus continguts, presenta unes propostes ben organitzades, coherents i
pensant amb la diversitat del aula. Els exercicis estan ben explicats i reforcen la
comprensió dels continguts a través d’una aplicació cuidada i d’uns exercicis
pensats i treballats i és més que segur que experimentats a l’aula
reiteradament.  L’experiència i el treball d’un equip nombrós dona un resultat
força digne, que és molt més del que és pot dir de una molt bona part dels
materials que hi ha al mercat.

FITXA DE LLIBRE CAS  B

1 – IDENTIFICACIÓ

Títol
Educació Visual i Plàstica 3 – Educació Visual i Plàstica
4

Autor/s Jordi Ricart
Any de l’edició 2002
Ciutat Barcelona
Editorial Teide
ISBN 84-307-4642-0   /   84-307-4737-0
Idioma Llengua Catalana
Tipus de material Llibre de text.
Nivell educatiu a qui va dirigit 2n Cicle d’Educació Secundària Obligatòria

2 – DESCRIPCIÓ DEL LLIBRE

2.1- CARACTERÍSTIQUES  FORMALS

Format del llibre 205 x 285 mm.
Número de pàgines 93 / 96

2.2- ESTRUCTURA DEL LLIBRE DE TEXT

Els llibres de text que desenvolupen els crèdits corresponents al segon cicle de
l’ ESO es presenten en dos llibres que venen acompanyats dels corresponents
quaderns d’activitats.
Cada llibre s’estructura en 10 unitats, que desenvolupen els continguts
corresponents a cadascuna de les unitats.
Les unitats en que es desenvolupen els dos crèdits són les següents:

CRÈDIT 3: ÍNDEX

1- La comunicació visual
2- Tècniques dels procediments mixtos i escultòrics
3-   L’estructura de la forma
4-   Relacions de proporció
5-   La composició
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6-   Estructures modulars
7-   Valors expressius de la línia i la textura
8-   Propietats del color
9-   Sistemes de representació

    10-   Sistema cònic

CRÈDIT 4: ÍNDEX

1- Entendre les imatges
2- Tècniques de creació d’imatges
3- Representació tècnica de formes planes
4- Creació de formes i textures
5- Simbologia i psicologia del color
6- Lleis de composició
7- Formes tridimensional
8- Disseny gràfic i industrial
9- Cànon i proporció en l’art
10-El procés de creació

Al final de cadascuna de les unitats es presenta unes qüestions en un apartat
que es diu:  “Què recordo ?” .
El llibre no proposa exercicis a realitzar en relació als continguts que presenta,
que únicament es trobem en el quadern d’activitats i en format de fitxa per
realitzar allà mateix.

2.3- ESTRUCTURA DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

Les unitats didàctiques d’aquests llibres són molt curtes i breus, ja que
desenvolupen el currículum del Segon Cicle en 20 unitats.
Cadascuna de les unitats s’estructuren en diversos punts que poden oscil·lar
entre quatre i nou. A tall d’exemple veiem els punts que desenvolupa la primera
unitat:

Unitat:  La comunicació visual.

Elements bàsics de la comunicació visual i plàstica.
El codi en la comunicació visual.
Marques i imatges d’identitat.
Els pictogrames.
Anàlisi de la imatge.

Al final de cadascuna de les unitats es presenta un apartat titulat  “Què recordo
?” on es formulen preguntes sobre alguns dels conceptes que s’acaben
d’exposar a nivell teòric. Són preguntes curtes que no impliquen relacionar cap
tipus de coneixement, ni generen cap tipus de reflexió entorn els continguts, es
tracta en general de preguntes que demanen definicions com a respostes.
A tall d’ exemple, observem algunes de les preguntes de la primera unitat:
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1- Què és un símbol ?
2- Què és un logotip i un imagotip ?
3- Quins elements es descriuen quan s’analitza una imatge a nivell icònic ?
4- Com són els eixos d’un oval ?

2.4- PRÀCTIQUES EDUCATIVES

Aquest exemplar no presenta propostes de pràctiques educatives llevat de les
preguntes al final de cada text. Les pràctiques educatives que presenta aquest
projecte es troben en uns quaderns d’activitats on en format de fitxa es
presenten 22 i 23 activitats respectivament per cadascun dels crèdits. (45
activitats en total)
No entrarem a valorar les pràctiques educatives dels quaderns, donat que la
seva utilització no és prescriptiva, podent utilitzar el manual amb independència
del quadern d’activitats. Únicament apuntar que novament un format
extremadament reduccionista redueix la possibilitat de gaudir d’experiències
artístiques significatives a un seguit de propostes que es mostren com la
antítesis del que hauria de ser la educació artística. Únicament en els
continguts que fan referència al bloc de sistemes de representació pot justificar-
se aquest tipus de presentació i format.
Les fitxes presenten activitats molt variades, gens seqüenciades i en general
inconnexes les unes amb les altres. El treball artístic queda tant simplificat i
ridiculitzat en aquestes propostes de treball sense cap mena de fil conductor i
les despullen de tot contingut artístic. El treball és absolutament dirigit, i és
difícil donar una resposta mínimament creativa.

2.5- ICONOGRAFIA

La iconografia que presenta aquest manual és podria considerar força correcta,
encara que desigual en qualitat. Els exemples d’obres d’art, il·lustració de
processos de treball, i esquemes són un instrument didàctic correcte i útil, no
és així en el cas dels gràfics que mostren processos de dibuix geomètric, sovint
poc encertats.  La qualitat de les imatges és força acceptable.

3- VALORACIÓ DEL MATERIAL

Una vegada més ens trobem davant d’un material on teoria i pràctica presenten
nivells molt diferents. La teoria, les imatges que la il·lustren, i el discurs que les
acompanya, encara que força sofisticada i complexa, resulta acceptable, però
les pràctiques que les acompanyen, lluny de resultar el vehicle per comprendre
aplicar i experimentar la teoria , resulta ser esperpèntica i quasi ridícula per els
nois i noies a qui és dirigeix, amb la qual cosa direm un “políticament correcte”:
necessita millorar.



Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de la Educació Artística a l’Escola Secundària Obligatòria
______________________________________________________________________________________________

Esther Collados Cardona Pàg.82

FITXA DE LLIBRE CAS C

1 – IDENTIFICACIÓ

Títol
Educació Visual i Plàstica

Autor/s Eugenio Bargueño; Mercedes Sánchez
Any de l’edició 2005
Ciutat Madrid
Editorial McGraw-Hill
ISBN 84-481-4578-X
Idioma Llengua Catalana
Tipus de material Llibre de text i quadern de treball integrat.
Nivell educatiu a qui va dirigit 2n Cicle d’Educació Secundària Obligatòria

2 – DESCRIPCIÓ DEL LLIBRE

2.1- CARACTERÍSTIQUES  FORMALS

Format del llibre 270 x 220 mm.
Número de pàgines 228

2.2- ESTRUCTURA DEL LLIBRE DE TEXT

Aquest exemplar està organitzat en 6 unitats que són les següents:

1- El llenguatge visual i plàstic.
2- Elements graficoplàstics.
3- La composició.
4- Representació de formes. Estructures i relacions mètriques.
5- Sistemes de representació.
6- Espai i volum. Procediments i tècniques creatives.

Es tracta d’un material que integra llibre de text ( presentació teòrica del tema) i
quadern de treball on l’alumne pot realitzar els exercicis. Després de l’índex i
abans de començar  el desenvolupament de les unitats, es presenta a doble
pàgina un esquema de les unitats on es desenvolupen els següents punts:

1- Títol de la unitat.
2- Aspectes tractats en cadascuna d’elles.
3- Procediments que s’utilitzen en les unitats.

2.3- ESTRUCTURA DE LES UNITATS

Les unitats s’estructuren en diversos punts a través dels quals es desenvolupen
els continguts principals.
Els punts en que es desenvolupen cadascuna de les unitats varia en una
forquilla de tres a set.
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A continuació es presenten les pràctiques educatives o exercicis on s’apliquen
els continguts de la unitat. Al costat de cadascuna de les activitats proposades
hi ha una icona que ens indica el tipus de tècnica i la dificultat de les activitats. (
baix, mitjà i alt)

L’estructura de les diverses unitats presenta un mateix esquema:

1- Presentació de la unitat amb una imatge gran i suggerent acompanyada
d’una breu presentació que explica a grans trets el sentit dels continguts
que es desenvoluparan.

2- Desenvolupament dels diferents punts en que s’estructura la unitat. No
hi ha un nombre fix per unitat.

      A tall d’exemple observem els punts de la primera unitat, i al costat d’ells
la seva extensió.

Unitat 1:  El llenguatge visual i plàstic.

1.1- Percepció i realitat. (1 pàgina )
1.2- Els signes al missatge visual. (1 pàgina)
1.3- Lectura d’imatges. ( 2 pàgines)
1.4- La comunicació amb imatges estàtiques. ( 6 pàgines)
1.5- La comunicació amb imatges en moviment. ( 1 pàgina)
1.6- Processos de creació en les arts plàstiques i visuals. (2 pàgines)
1.7- Interacció entre diferents llenguatges. (2 pàgines)

3- A continuació es presenten les pràctiques educatives a realitzar en
relació als continguts que la unitat acaba de presentar.

Les activitats que es presenten són vuit.
             Les vuit pràctiques d’aula que es proposen són les següents:

3.1- Què veiem a les imatges ?

Davant de tres imatges de tres artistes es demana que se’n faci una lectura
tenint en compte el procés analític i el seu caràcter funcional. També se’ls
demana que descriguin els processos perceptius que es produeixen en
cadascuna d’elles.

3.2- La teva marca personal.

Els anuncia que la comunicació visual utilitza les formes bàsiques per
estructurar internament les marques, els símbols i els logotips. Els proposa que
partint de l’ús de les tres formes bàsiques, el triangle, el cercle i el quadrat,
creïn una marca personal que els identifiqui. Per fer-ho se’ls dona un full de
quadrícula.

La resta de pràctiques educatives d’aquesta unitat, presenten els següents
títols:
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3.3- La natura en els objectes de disseny.
3.4- Anunci als diaris.
3.5- La fotografia acolorida.
3.6- La imatge en fotomuntatge.
3.7- Disseny per una torre de CD.
3.8- Últimes tendències.

2.5- PRÀCTIQUES EDUCATIVES

El nombre de pràctiques que desenvolupen cadascuna de les unitats comprèn
de 8 a 12, i presenten un caràcter força dispers, que no ajuda gens a
comprendre els aspectes més rellevants de la unitat, i que en molts dels casos
presenten una seqüenciació on costa identificar els objectius.
La teoria i la pràctica encara que es presenten físicament integrades no són un
bon model de comprensió i de significació, són descontextualitzades i no
presenten una seqüència lògica ni significativa, a banda que resulten
materialment  impossibles de dur a terme integrament.

2.5- ICONOGRAFIA

La iconografia que presenta aquest manual és amplia i variada, i és un dels
aspectes més positius i rellevants. Els exemples d’obres d’art, gràfics,
il·lustració de processos de treball, i esquemes justifiquen plenament la seva
utilització com instrument didàctic.  La qualitat de les imatges és
considerablement alta, fet gens irrellevant si tenim en compte que estem
parlant del manual d’una assignatura que versa sobre la creació d’imatges en
un sentit ampli.

3- VALORACIÓ DEL MATERIAL

La valoració es que es tracta d’un material còmode pel professor  i per l’alumne
(ja que ho porta tot junt: llibre de text i espai per realitzar els exercicis ),
acceptable en la presentació de continguts i amb imatges força cuidades (
obres d’art, esquemes...) però que presenta el seu punt més feble en el
moment en què concreta les accions, les pràctiques, allò que ha de fer
l’alumne,  ja que limita ( en part pel seu format) l’experiència estètica i artística
dels estudiants a un seguit de propostes que no contribueixen a proporcionar
experiències enriquidores en aquest camp.
El llibre ve acompanyat d’una guia didàctica amb recursos, suggeriments als
professors i solucionari de les activitats.
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ANNEX IV
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INFORME I

De l’anàlisi de les entrevistes realitzades als docents, les principals conclusions
són les següents:

1-Paper destacable dels llibres de text en el despl egament curricular de la
matèria.

No s’acostuma a treballar directament amb el currículum oficial, sinó que el
llibre de text esdevé el seu mediador més directe i el seu legítim representat a
l’aula.
Aquest material didàctic és utilitzat pel docent amb llibertat absoluta. Segons el
seu criteri, ell és qui decideix de quina forma l’utilitza, fet que ja destaquen
diversos estudis ( Choppin: 1980, Johnson:1995).

La necessitat d’utilitzar llibres de text ve justificat per la necessitat de comptar
amb material didàctic que doni suport a la seva docència, així com amb la
necessitat de tenir referents visuals, en una àrea que s’ocupa de la construcció
d’imatges.

Es revela necessari tenir recursos de suport per desenvolupar els continguts d’
aquesta matèria, sobretot a nivell d’imatges. Tot i que la teorització i
conceptualització que presenten alguns dels llibres analitzats és valorada com
excessivament complexa i sofisticada, es percep com necessari algun suport
per desenvolupar la docència a l’aula.

2-Currículum d’educació visual i plàstica.

S’observa un decalatge entre teoria i pràctica a l’aula. Amb el temps de que
disposa la disciplina es considera molt important “passar a l’acció”, que no (s’ha
d’entendre com sinònim de producció) vol dir exclusivament “passar a la
producció”. Es destaca la importància vital i transformadora del procés de
treball com a mitjà de comprensió.

Els successius canvis curriculars han desdibuixat els continguts d’aquesta
matèria, que ha posa’t de manifest que en aquestes condicions resulta molt
complicat mantenir l’ interès i el pes específic d’aquesta àrea.
El currículum és excessivament extens i ampli en els seus continguts: ambiciós
i dispers i es fa necessari adaptar-lo a la seva dedicació horària: cal establir
prioritats i trobar les millors estratègies d’aprenentatge.

3-Models educatius.

Es detecta desconeixement de models educatius en relació a l’aprenentatge de
l’educació artística. Les concepcions dels docents respecte els objectius
prioritaris de l’assignatura es concreten en : gaudir de l’activitat artística i
experimentar amb noves formes d’expressió, comunicar el sentit del procés
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creatiu, aportar-los la capacitat d’expressar emocions i valorar i respectar els
treballs dels companys.

4-Metodología docent.

La metodologia docent més utilitzada es la que combina una part de caire
expositiu amb un altre de caire experimental i pràctic. El seguiment
personalitzat del procés de treball es una de les parts més rellevants en els
processos d’ensenyament-aprenentatge en aquesta matèria.

5-Relacions amb primària.

Respecte a les relacions amb primària, es creu que els alumnes tenen uns
coneixements poc sòlids i que no es desenvolupa prou la sensibilitat respecte
el procés creatiu.

6-Formació inicial i permanent.

S’apunten dèficits respecte a la formació inicial dels docents de secundària,
tant des del punt de vista didàctic i metodològic com de continguts.
Les necessitats de formació actuals són diferents en relació a l’experiència dels
docents, i passen per propostes com:

• Necessitat d’intercanviar experiències i compartir-les.

• Necessitat de millora i orientació general en aspectes didàctics &
metodològics i de continguts. ( dibuix tècnic)
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ANNEX V
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BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

Com a resultat del treball de documentació realitzat, es presenta una selecció
de recursos bibliogràfics i electrònics sobre Educació Artística des d’una
perspectiva oberta i interdisciplinària amb la intenció de proporcionar una visió
amplia de les actuals tendències de l’Educació Artística.

La present selecció de recursos està organitzada de la següent manera:

1- Obres de referència en aquest camp de coneixement.

2- Obres de didàctica de l’àrea i recursos d’art.

3- Obres de recerca en educació artística.

4-Recursos electrònics.

5- Museus i Centres d’Art.

1- OBRES DE REFERÈNCIA EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA

AGIRRE, I. (2000) Teorías y prácticas en educación artística: ideas para una
revisión pragmatista de la experiencia estética. Navarra: Universidad Pública de
Navarra – Octaedro- EUB.

ARNHEIM, R. (1992 ) Arte y percepción visual: psicología del ojo creador.

 (1993)Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona,
Paidós.

 (1971) Psicología de la visión creadora. Buenos Aires: Eudeba.

 (1982) El poder del centro, sobre la composición en las artes
visuales. Madrid: Alianza.

 (1986) El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.

 (1989) Nuevos ensayos sobre psicología del arte. Madrid:
Alianza.

BOSCH, Eulàlia (1998) El plaer de mirar. El museu del visitant. Barcelona:
Actar.

CSIKZENTMIHALYI, M. (1996) La creatividad. El fluir, la psicología del
descubrimiento y la invención. Barcelona: Paidós.
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DEWEY, (1934)  J. Arts as experience.  Capricorn. New Cork, 1934.

EFLAND, A. (2002) Una historia de la educación del arte. Tendencias
intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales. Barcelona:
Paidós.

EFLAND, A., FREEDMAN, K., STUHR, P. (2003) La educación en el arte
posmoderno. Barcelona: Paidós, 2003.

EISNER, E. (1995) Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.

          (1995) El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la
práctica educativa. Barcelona: Paidós, 1995.

(1992) “La incomprendida función de las artes en el desarrollo
humano.”  Revista Española de Pedagogía, 191,  15-33.

GARDNER, H. (1982) Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la
creatividad. Barcelona: Paidós.

- (1994) Educación artística y desarrollo humano. Barcelona:
Paidós.

- (2000) La educación de la mente y el conocimiento de las
disciplinas. Barcelona: Paidós.

- (1993) Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica,
Barcelona: Paidós.

- (1993) Mentes creativas: una anatomia de la creatividad vista
a través de las vidas de S. Freíd, A. Einstein, P. Picasso, I.
Stravinsky, T.S. Elliot, M. Graham, M. Gandhi. Barcelona:
Paidós.

- (1991) La mente no escolarizada. Barcelona: Paidós.

GRAEME CHALMERS, F. (2003)  Arte, Educación y diversidad cultural.
Barcelona: Paidós.

HARGREAVES, A. (1998) Una educación para el cambio. Reinventar la
educación de los adolescentes. Barcelona: Octaedro.

HERNÁNDEZ, F. (2000) Educación y cultura visual. Barcelona: Octaedro.

HUERTA, R. (ed) (2002) Els valors de l’art a l’ensenyament. València:
Universitat de València.

LOWENFELD, V.; LAMBERT, W. (1972) Desarrollo de la capacidad creadora.
Buenos Aires: Kapelusz.
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MATTHEWS, J. (2002) El arte de la infancia y la adolescencia. Barcelona:
Paidós.

PARSONS, M.J. (2002) Cómo entendemos el arte: una perspectiva cognitivo-
evolutiva de la experiencia estética. Barcelona: Paidós.

PANOVSKY, Erwin (1993) El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza.

PEVSNER, Nikolaus (1982) Las academias de Arte. Madrid: Cátedra.

PORCHER, Louis i  col·laboradors. (1975) La educación estética. Lujo o
necesidad. Buenos Aires: Kapelusz.

READ, Herbert (1982) La educación por el arte. Barcelona: Paidós.

TATARKIEWICK, W. (1976) Historia de seis ideas. Madrid: Tecnos.

VYGOTSKY, L.S. (1982) La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal.

2- DIDÀCTICA DE L’ EDUCACIÓ ARTÍSTICA I RECURSOS D’ ART

AGUAYO, M.C.(coord) (2003) Las artes plásticas como fundamento de la
educación artística. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaria
General Técnica.

ARNAVAT, M.  Nois i plàstica. Barcelona: Depart. Educació Generalitat de
Catalunya.

BALADA, M., JUANOLA, R. (1984) La educació visual a l'escola. Barcelona:
Rosa Sensat.

BENEJAM, P. (1986) La formación de maestros. Una propuesta alternativa.
Barcelona: Laie.

BISQUERT, A. (1977) Las artes plásticas en la escuela. Madrid: Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciència.

BOZAL, Valeriano (1970) El lenguaje artístico. Barcelona: Península.

- (1987) Mímesis: las imágenes y las cosas. Madrid: Visor cop.

- (1996) História de las ideas estéticas y de las teorías artísticas
contemporáneas. Madrid: Visor cop.

COLOMER, J., ALZA, K., PUIG, T. (coord.) Art i expressió a l’escola.
Barcelona: universitat de Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona,
Estudis Universitaris de Vic.
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DAUCHER, Hans (1978) Visión artística y visión racionalizada. Barcelona:
Gustavo Gili.

- (1987) Modos de dibujar. (6 volums) Barcelona: Gustavo
Gili.

DONDIS, Donis A. (1997) La sintaxis visual de la imagen. Introducción al
alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili.

EDWARDS, Betty (1997) Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro.
Curso para aumentar la creatividad y la confianza artística. Barcelona: Urano.

GAGE, Jhon (1993) Color y cultura. Madrid: Siruela cop.

GUILFORD, J.P. i altres. (1983) Creatividad y educación. Barcelona: Paidós
Ibérica.

GOMBRICH, E. (1990) Historia del arte. Madrid: Alianza editorial.

GOODSON, Ivor F. (1995) Historia del currículum. Barcelona: Ediciones
Pomares-Corredor.

GÓMEZ MOLINA, J.J. (coord)(1995) Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.

GÓMEZ MOLINA, J.J. (coord)(1999) Estrategias del dibujo en el arte
contemporáneo. Madrid: Cátedra.

GÓMEZ MOLINA, J.J.,CABEZAS, L., BORDES, J. (2001) El manual de dibujo.
Estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid: Cátedra.

GÓMEZ MOLINA, J.J. (2002) Máquinas y erramientas de dibujo. Madrid:
Cátedra.

HOCNEY,David (1994) Así lo veo yo. Madrid: Siruela cop.

KANDINSKY, V. V. (1986) De lo espiritual en el arte. Barcelona: Barral - Labor.

KANDINSKY, V.V. (1983) Punto y linea sobre el plano. Barcelona: Barral -
Labor.

KANDINSKY, V. V. (1983) Cursos de la Bauhaus. Madrid: Alianza.

LAZOTTI, L. (1983) Comunicación visual y escuela. Barcelona: Gustavo Gili.

LAZOTTI, L. (1994) Educación plàstica y visual. Madrid: Mare Nostrum.
HEINELT, G. (1979) Maestros creativos- Alumnos creativos. Buenos Aires:
Kapelusz.
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MAIER, M. (1982) Procesos elementales de proyectación y configuración, E. A
A. Basilea. Barcelona: Gustavo Gili.

MARÍN VIADEL, R. (Coord.) (2003) Didáctica de la Educación Artística para
Primária.  Madrid: Pearson Educación.

MARTÍNEZ LICERANZU, José Antonio (1997) Paradojas de la enseñanza
artística. (Paper) Barcelona: X Jornades de Plàstica. ICE Barcelona.

MASIP, M. (2006) Que nos pasa en secundaria. Cuadernos de Pedagogía,
354.

MATISSE, Henri (1978) Sobre arte. Barcelona: Barral.

MERODIO, Isabel (1987) Otro lenguaje de la expresión plástica. Etapa 12-16
años. Madrid: Narcea.

MÍNGUEZ, J.G., BEAS, M. Compiladores (1995) Libro de Texto y Construcción
de Materiales Curriculares. Granada: Proyecto Sur de Ediciones.

MONTERO, L., VEZ, J. M. (Eds) (1993) Las didácticas específicas en la
formación del profesorado. Santiago: Tórculo Ed.

MUNARI, B. (1968) El arte como oficio. Barcelona: Labor.

 -(1974) Artista y designer. Valencia: Fernándo Torres.

 -(1996) Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili.

 -(1976) La Scoperta del triangolo. Bologna: Zanichelli.

 -(1978) La Scoperta del quadrato. Bologna: Zanichelli.

MÜLLER-BROCKMANN (1998) Història de la comunicació visual. México:
Gustavo Gili.

RUDEL, J. (1992) Technique du dessin. Paris: Presses Universitaires de
France.

RUSKIN, J. (1983) Les tècniques del dibuix. Barcelona: Laertes.

VENTURI, L. (1988) Cómo entender la pintura desde Giotto a Chagall.
Barcelona: Destino.

VV.AA. (1979) El dibujo. Barcelona: Carroggio.

VV.AA. (1991) ¿Qué es la educación artística? Barcelona: Sendai.

WICK, R. (1986) La pedagogía de la Bauhaus. Madrid: Alianza.
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WINGLER, H. M.(1980) La Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlín: 1919-1933.
Barcelona: Gustavo Gili.

WINGLER, H. M.(1983) Las escuelas de arte de vanguardia 1900 - 1933.
Madrid:Taurus.

WONG, W. (1986) Fundamentos del diseño bi- y tridimensional. Barcelona:
Gustavo Gili.

3- BIBLIOGRAFIA DE RECERCA EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA

GÓMEZ MUNTANÉ, M.C.; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F.; PÉREZ LÓPEZ,
H.J. (2006) Bases para un debate en investigación artística. Madrid, Ediciones
del Instituto Superior de Formación del Profesorado, 2006.

BAMFORD, A. (2005) The impact of the arts in education: A global perpective
on research. UNESCO.

COCHRAN - SMITH, Marylin - LYTLE, Susan L. (2002) DENTRO/FUERA.
Enseñantes que investigan.  Madrid: Akal.

4- RECURSOS ELECTRÒNICS

 www.insea.org/inseaweb/index.html

 InSEA: International Society for Education Through Art

http://www.insea.org/idea/index.html

Directori internacional de recursos a través de les arts, elaborat conjuntament

entre InSea i la UNESCO.

http://www.naea-reston.org/

Nacional Art Education Association (NAEA) dels Estats Units.

http://www.nsead.org

Art and Design Education. Xarxa de treball de l’associació d’educació artística

al Regne Unit.

http://www.gulbenkian.pt/

Fundació Gulbenkian.



Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de la Educació Artística a l’Escola Secundària Obligatòria
______________________________________________________________________________________________

Esther Collados Cardona Pàg.96

http://www.artium.org/

Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

http://www.tate.org.uk/learning/defaulthtm

Web de recursos educatius de la Tate Gallery.

http://www.mnac.es

Web del Museu Nacional d’art de Catalunya MNAC.

http://www.caixaforum.com/

Web del Laboratori de les Arts de la Fundació La Caixa.

http://www.macba.es

Web del Museu d’Art Contemporari de Barcelona.

http://www. getty.edu/education/

Web Institut Getty.

5- MUSEUS I CENTRES CULTURALS

CENTRE CULTURAL CAIXA CATALUNYA, LA PEDRERA

Passeig de Gràcia, 92.
Informació i reserves: 934845995.

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA

Montalegre, 5.
Informació: 933064100.

COL·LECCIÓ THYSSENT-BORNEMISZA

Monestir de Pedralbes, Baixada del Monestir, 9.
Informació: 932801434.

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

Aragó, 255.
Informació: 934870315.
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FUNDACIÓ JOAN  MIRÓ

Av. Miramar, 1.
Informació: 934439470

MUSEU D’ART CONTEMPORÀNI DE BARCELONA (MACBA)

Plaça dels Àngels, 1.
Informació: 934120810.

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Palau Nacional / Parc de Montjuïc
Informació: 936220360.

MUSEU PICASSO

Moncada, 15-23.
Informació: 933196310.

CAIXAFORUM

Avinguda Marqués de Comillas, 6/8
Servei d’Informació de la Fundació La caixa:90223040
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ANNEX VI
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1- PROJECTES DESENVOLUPATS  :

Aquests projectes tenen com a punt de partida la necessitat d’experimentar
noves formes d’articular i organitzar el currículum corresponent a les arts
plàstiques i visuals a l’escola secundària.
Les situacions d’aprenentatge, concebudes com a prova-pilot, han estat
desenvolupades en els tres centres de secundaria que han participat en aquest
estudi, i han tingut la intenció de crear situacions d’aprenentatge motivadores
partint dels interessos dels estudiants.

Els projectes en els que finalment es van materialitzar aquestes intencions i
aquest treball conjunt són els següents :

CENTRES NIVELLS         PROJECTE DE TREBALL

CAS   A 2º ESO UN UNIVERS PARTICULAR :

UN PROJECTE ENTORN EL

COLOR I LES SEVES

POSSIBILITATS EXPRESSIVES

CAS   B 3er ESO IDENTITATS :

UN PROJECTE ARTICULAT

ENTORN L’AUTORETRAT

CAS   C 3er ESO CREATIVITAT I COOPERACIÓ :

UN CAS PRÀCTIC

D’APRENENTATGE PER

PROBLEMES (PBL) APLICAT AL

DISSENY GRÀFIC
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2- FILOSOFIA EDUCATIVA DEL PROJECTE  @rts 12-16

En aquest apartat s’han volgut recollir els trets principals en les que s’han
fonamentat les propostes educatives que s’han dissenyat i experimentat a les
aules de secundaria i que volen mostrar una forma de concebre l’educació
artística.

Partint de que la naturalesa de l’art consisteix en transformar, traduir, en una
mena d’alquímia una emoció, una percepció a través d’elements diversos com
els sons en el cas de la música, les línies en el cas del dibuix…i a través de la
seva combinació i transformació crear una obra més complexa, un artefacte
capaç de desvetllar les nostres emocions, ho de provocar-ne, ja sigui a través
de la seva capacitat metafòrica, de l’analogia o del simbolisme.

És per aquest motiu, que a continuació s’exposen alguns dels principis que
han orientat la elaboració d’aquestes propostes :

• No volen ser experiències puntuals, lluny de la realitat, tenen la voluntat
d’aportar informació i recursos tangibles al docent, mostrar una
experiència transferible, i que generi il·lusió. L’interès i ambició d’aquest
projecte no radica en donar llum a una experiència tan singular com
impossible d’estendre, ben al contrari vol demostrar la viabilitat d’un
projecte, tot acceptant que innovar és arriscar i assumir la possibilitat
d’equivocar-se.

• Volen col·laborar en la formació dels professors de secundaria, ja sigui
com a punt de partida o com motiu de discussió i diàleg. No volen ser
« una bona pràctica », terme d’altra banda certament pretensiós, sinó
més aviat ser l’excusa per encetar un diàleg que generi reflexió sobre la
pràctica i que posi en moviment la incendiaria de recursos propis com el
camí més adient per millorar la pròpia pràctica.
També tenen l’ambició de ser el nucli o el punt de partida del Projecte
@art’s 12-16.

• Voluntat d’educar per la complexitat del món actual des de la complexitat
de l’educació artística partint dels interessos dels alumnes i, proposant-li
reptes assumibles i apassionats.

• Comparteixen la idea de que tots tenim la possibilitat d’expressar-nos a
través de la pràctica de l’art, i que aquest parteix de la vida i educa per la
vida. Volen transmetre la idea que la pràctica de l’art és un vehicle per
comunicar les nostres emocions i vivències i fer viure experiències als
adolescents plenes de sentit.

• Entenen que la pràctica artística és una eina que ens ajuda a
comprendre’ns a nosaltres mateixos i a l’altra, ja que educa per la
sensibilitat com a valor de futur i és a través d’aquesta que ens anem
convertim en persones sensibles amb el nostre entorn.
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• Instrument que ens ajuda a comprendre una cultura, entesa com la
elaboració de significats compartits i a conèixer els seus referents.

• Interès per fomentar idees-clau com a recurs per aglutinar aquells
objectius d’aprenentatge més importants.

• L’educació artística ha de potenciar la creativitat, la iniciativa i el
pensament divergent a partir de l’experimentació del procés creatiu.

• Una bona educació artística millora l’ autoestima i la qualitat de vida.

3- EL DISSENY DELS PROJECTES: EL PROCÉS

El procés de creació i de disseny d’aquests projectes no ha seguit un procés
lineal, ha estat un procés de treball cooperatiu, de discussió, d’assaig i error a
través del diàleg i la pràctica a l’aula, es podria definir com d’aventura
compartida en el sentit que tota innovació implica acceptar la possibilitat d’error
i equivocació i entendre’ls com una oportunitat d’aprenentatge.

Una de les idees fonamentals va ser la voluntat de dotar de sentit els
aprenentatges, per això es van dissenyar seqüències de treball més llargues i
coherents, que ha través d’un fil conductor dotessin de sentit els aprenentatges
dels estudiants.
En aquest context el tema de cadascun dels projectes que s’han desenvolupat
han constituït l’excusa, el motor, el punt de partida i l’element motivador de la
nostra activitat didàctica.

A continuació s’enumeren les accions que es van dur a terme en aquest procés
de diàleg a través del qual es van dissenyar les propostes.

1. Concreció i pacte dels continguts del currículum a desenvolupar.
2. Configuració i disseny de les pràctiques educatives en funció de la part

del currículum que es volgués desenvolupar, i que es va concretar en el
desenvolupament a l’aula del projecte.

3. Recerca iconogràfica de suport a la proposta.
4. Elaboració de materials didàctics de suport a a la proposta. (Power-

points, recull i selecció de textos, material d’aula, avaluacions inicials…)
5. Intercanvi d’idees, explicació de la filosofia o de la intenció i canvi

d’impressions de la forma de concebre els projectes i de les arts
plàstiques en general.

6. Selecció del tema que es vol treballar. Pluja d’idees per desenvolupar en
projectes futurs.

És important fer una observació entorn el procés de creació i disseny de les
unitats didàctiques, fent incidència amb que el disseny dels diversos projectes
de treball tinguessin com a un dels seus objectius prioritaris comprendre
l’essència de l’art, el seu significat més intrínsec i genuí, es a dir adonar-se que
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l’art és una forma d’apropar-se al món i una forma de comprendre’l diferent a
com ho fan altres formes de coneixement, amb la intenció de que tinguin
aquesta experiència, que la experimentin, donant-los la confiança de que la
capacitat de crear no està únicament limitada a uns quants escollits, sinó que
tots la tenim, únicament hem de desvetllar-la i experimentar-la. La capacitat, el
impuls d’iniciar aquest treball, està íntimament relacionat amb el desig, que
s’inicia a partir de la motivació de les ganes que tens de fer alguna cosa. On i
com s’inicia aquest desig ? Aquest és un punt interessant, i hem d’assumir que
a vegades resulti complicat d’aconseguir en entorns i organitzacions complexes
com ho és l’escola i la nostra societat.

Tot i que en un principi la intenció era fer seqüències més llargues que
impliquessin i relacionessin d’altres assignatures, i de rebre el seu suport, la
realitat de cadascun dels centres i el poc temps en que comptàvem per
dissenyar i desenvolupar les propostes va fer que això no fos possible, donat
que implicava una planificació i previsió més amplia.

Un altre dels aspectes rellevants ha estat la necessitat  d’ introduir alguns
coneixements de caire més tècnic respecte el llenguatge de l’art que enriquissin
el posterior treball de l’alumne i li proporcionessin una major competència o
capacitat alhora de transformar aquests desitjos de comunicar-se a través del
llenguatge de l’art.

En relació a les metodologies docents, s’ha intentat incorporar l’aprenentatge
basat en problemes (PBL), així com per descobriment…intentant fer del binomi
acció-reflexió el centre d’una pràctica artística carregada de sentit.

Algunes de les dificultats en les que ens hem trobat tenen a veure amb els
diversos contextos en els que s’ha treballat, la cultura de cada centre i la seva
relació amb els canvis i les situacions noves. No hem d’oblidar que les escoles i
instituts són comunitats amb característiques pròpies.
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4-BREU RESUM DELS PROJECTES DESENVOLUPATS

PROJECTE  A:

UN UNIVERS PARTICULAR
UN PROJECTE ENTORN EL COLOR I LES SEVES POSSIBILITA TS

EXPRESIVES

   

SÍNTESI DEL PROJECTE:

Aquest projecte de treball es va desenvolupar a les aules de segon curs d’ESO
del Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria d’un centre de titularitat
pública.
El seu principal objectiu era articular la part del currículum corresponent al
coneixement del color, entorn una proposta que tingués com a punt de partida
una experiència directa amb la pràctica de la pintura i que apropés al alumne a
tenir la experiència del tipus de coneixement que genera la pràctica de l’art.

Per aquest motiu es va partir de l’acció. La praxis com a punt de partida i eix
central, més endavant ja vindria la reflexió generada per la seva pròpia
producció.

El treball es va iniciar amb una reflexió entorn els seus coneixements,
experiències i vivències entorn el color i a les relacions i analogies que establim
a la nostra vida diària. Se’ls va proposar una associació espontània d’imatge i
paraula i iniciar amb això un procés d’introspecció que els posés en contacte
amb les seves emocions, fent-los conscients de com aquestes es generaven. A
continuació es van plantejar algunes propostes per familiaritzar-los amb la
pintura i treballar aspectes tècnics relatius al color. Una breu presentació per
part del docent, va convidar als estudiants a experimentar amb el color i a
investigar amb noves formes d’aplicar-lo en el suport.

En aquesta fase de la proposta es va presentar el treball d’alguns artistes, que
van ser seleccionats per la proximitat de les seves propostes al treball que
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estaven realitzant els estudiants. Es va dedicar una sessió a presentar aquests
treballs i formular qüestions entorn el significat de l’art i el sentit de la seva
pràctica. L’objectiu però, no era presentar respostes, discursos tancats entorn a
allò que ha de ser l’art, si no més aviat presentar-lo com una activitat humana
que te la finalitat de donar sentit i significat a la nostra existència, aportant
experiències enriquidores a les nostres vides.

Després d’aquesta sessió, es va proposar als estudiants la realització d’un
treball artístic que sintetitzés les seves experiències entorn la pràctica de la
pintura i que fos concebut com un instrument de comunicació i expressió. Se’ls
va proposar formalitzar-ho en un llibre d’artista a través del qual tenien que
reflexar i materialitzar tots aquells elements que configuressin el seu univers
particular, aquells elements i imatges que configuraven una mirada al seu món
particular. Per aquest motiu se’ls va mostrar diversos exemplars a través
d’imatges.

Conscients de que la proposta era complexa donada l’escassa formació
artística que reben els estudiants durant la seva etapa d’educació obligatòria, el
treball es va plantejar com una forma de cristal·litzar les seves experiències
entorn la pintura i de recrear una situació que els obligués a explorar les
possibilitats de la pràctica artística com un sistema simbòlic on evocar
significats.

MATERIALS GENERATS:

1- PowerPoint : ART.

2- PowerPoint: LLIBRE D’ARTISTA.

3- Material didàctic pel desenvolupament de la proposta.

4- CD amb produccions dels alumnes.

5- CD amb iconografia de suport a la proposat.

6- DVD didàctic que narra el desenvolupament de la recerca. ( en
producció)



Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de la Educació Artística a l’Escola Secundària Obligatòria
______________________________________________________________________________________________

Esther Collados Cardona Pàg.106

PRODUCCIONS ALUMNES:
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COLOR I TEXTURA
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LLIBRES D’ ARTISTA
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PROJECTE B:

IDENTITATS
UN PROJECTE ARTICULAT ENTORN L’AUTORETRAT

  

SÍNTESI DEL PROJECTE:

Aquest projecte es va desenvolupar a les aules de tercer d’ESO d’un centre de
titularitat pública. Aquesta etapa de l’ensenyament secundari obligatori
coincideix amb un moment delicat de la vida dels estudiants: l’adolescència,
que sovint provoca inseguretats i dificultats per acceptar-se i comprendre’s.

La proposta tenia com a principal objectiu promoure i desenvolupar un procés
creatiu que els portes a reflexionar sobre el tema proposat i els convidés a fer-
ho a través de la pràctica artística. A partir d’aquesta idea es va articular una
seqüència d’aprenentatge entorn l’autoretrat i que tindria com objectiu final
realitzar un treball a través del llenguatge artístic, que mostrés la seva forma de
mostrar-se al món. Amb la realització d’aquest treball es justificava i dotava de
sentit un seguit de pràctiques educatives entorn al tema.

La selecció del tema ve a tocar un dels aspectes que més preocupa al
adolescent, ell i la seva imatge, i la fragilitat i lentitud amb la que va construint
la seva identitat…

En l’art el tema sempre és l’excusa per treballar i desenvolupar el procés
creatiu... tot i que a vegades, o a primer cop d’ull, pensem que el tema és
l’objectiu central. L’art, i el procés creatiu que aquest porta implícit, sempre ens
convida a reflexionar sobre tot allò que ens envolta, sobre allò que ens passa, a
tenir una actitud reflexiva amb el nostre entorn, ens ajuda i ens convida a
pensar.

El tema de la identitat, que es pot treballar a través de com els homes i les
dones s’han vist al llarg del temps, ens proporciona un espai per la reflexió i el
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diàleg sobre qui som i qui és l’altre, un espai per la comprensió mútua i per la
construcció d’un nosaltres que promogui i ajudi a la construcció i millora de la
cohesió social. És important ser conscients de qui tenim al nostre darrera, qui
ens recolza (la família, els amics, els professors…) i també quina és la nostra
cultura, on estem, d’ on venim…

MATERIALS GENERATS:

1- CD amb 40 imatges d’autoretrats d’artistes.

2- Carpeta amb les 40 imatges plastificades per poder penjar a l’aula.

3- Dossier amb propostes per l’estudiant.

4- CD amb les produccions dels estudiants.
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PRODUCCIONS ALUMNES: AUTORETRATS
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PRODUCCIONS ALUMNES: DIBUIXOS
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PROJECTE C:

CREATIVITAT I COOPERACIÓ
UN CAS PRÀCTIC D’ APRENENTATGE PER PROBLEMES APLICA T AL

DISSENY GRÀFIC

 

SÍNTESI DEL PROJECE

Aquest projecte es va desenvolupar a les aules de tercer d’ESO d’una escola
de titularitat privada.

El projecte que es va decidir desenvolupar partia de dues decisions prèvies:
provar la eficàcia de la metodologia PBL a les aules de secundaria i fer-ho amb
la part del currículum que desenvolupava la part del disseny gràfic. L’objectiu
fonamental era que els alumnes aprenguessin a treballar de forma cooperativa
a través del desenvolupament de projectes artístics.

A nivell disciplinar se’ls proposava un treball relacionat amb el disseny gràfic, el
que suposava utilitzar una bona part dels continguts que havien anat assolint
en cursos anteriors: dibuix, color, aplicació d’estructures compositives, així com
també incorporar els seus coneixements relacionats amb la utilització de les
tecnologies de la informació i la comunicació a l’ àmbit artístic.

El projecte es va articular en dues parts, que aglutinaven dues grans tasques:

La primera va consistir en crear una petita empresa i dissenyar la seva imatge
corporativa acord amb la seva filosofia i projecte empresarial. Calia cercar
informació per tal de conèixer els diferents càrrecs i les seves funcions i
plantejar-se quina classe d’empresa desitjaven crear. A continuació, inventar un
nom, dissenyar la seva imatge corporativa ( logotip i signe gràfic) i preparar
una presentació per donar-se a conèixer als potencials clients.
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Amb aquesta presentació es donava per finalitzada aquesta primera part que
significava la seva entrada en el món empresarial.

La segona gran tasca va consistir en desenvolupar els primers treballs que van
arribar a la empresa amb la màxima diligència, eficàcia i creativitat. Aquests
treballs van consistir en el disseny d’un cartell que anunciava una pàgina web
de música, el disseny d’una caràtula de CD d’algun dels grups de música
(inclosos a la pàgina web), així com el disseny d’una bossa per transportar-lo.

Per aportar més credibilitat a la “situació” que estàvem intentant recrear amb la
metodologia de “Problem based learning” PBL, aquesta segona tasca va
consistir en un treball “real”, que es va vincular a un projecte creat per un grup
de joves de la seva mateixa edat i que consistia en una pàgina web (
www.musicalliure.net) on era possible la descàrrega de música de forma lliure,
gratuïta i legal.  Aquest  projecte nascut a partir de la iniciativa de joves d’edats
compreses entre el 15 i el 18 anys i sense cap tipus de financiació, era un bon
exemple de projecte creatiu i emprenedor, que havia tingut força repercussió
mediàtica.

Se’ls va proposar que dissenyessin un cartell per promocionar aquesta pàgina,
que comuniqués la filosofia del projecte. Amb aquesta tasca se’ls plantejava el
repte de transformar una idea en una imatge, aplicant tots els seus
coneixements i potencials com equip. També tenien d’escollir a un dels
cantants o grups que lliurement oferien la seva música a la xarxa i crear una
caràtula per un dels seus treballs, així com una petita bossa per transportar-lo.

Aquesta segona part es va concloure amb una sessió on es mostraven els
resultats  que havien obtingut i es narrava el procés seguit.

Gràcies al contacte amb els creadors de la pàgina, es va aconseguir el
compromís de que els cartells i les caràtules fossin penjades a la pàgina de
música i ser vistos a la xarxa. Aquest fet va incorporar veracitat a la situació,
així com un gran estímul de treball.

MATERIAL  GENERAT

CD amb imatges de cartells

CD amb imatges de portades de CD

CD amb imatges de logotips, símbols i anagrames.

Dossier de treball per l’alumne.

DVD amb les presentacions dels alumnes

CD amb les produccions dels alumnes.

DVD explicant tot el procés del projecte. ( en fase de realització)
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PRODUCCIONS D’ ALUMNES: DISSENY CD
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Esther Collados Cardona Pàg.116

MATERIALS  : CREACIÓ D’EMPRESA
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Esther Collados Cardona Pàg.117

DISSENY DE BOSSES

            


