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INTRODUCCIÓ 

 

Com  suggereixen  alguns  escriptors/es el  concepte  de  multiculturalisme  és també 
típicament occidental, i els que es moguin dins del món de l’educació han 
d’apropar-se a ell amb consciència i sensibilitat, o del contrari,  es pot  percebre com 
una forma més d’imperialisme cultural. 

(Collins i Sandell, 1992; Mosquera, 1993) 

 

Aquest estudi té com a referent la lectura i reflexió de la tesi doctoral de Joan Vallès
1
 i, en conseqüència 

del projecte CIDE elaborat des del Departament de Didàctiques Específiques de la UdG
2
.  La 

composició socio-cultural de la nostra societat és cada cop més variada i, en conseqüència en els centres 

escolars, la procedència de l’alumnat presenta una diversitat cultural molt àmplia. L’àmbit cultural, social, 

religiós, moral i estètic de l’alumnat i de les seves famílies presenta uns pensaments i unes perspectives 

diferents a la de fa uns anys. Aquesta incorporació de realitats diferents comporta una modificació 

metodològica de la forma de veure el món i una revisió de la visió ética i filosòfica. Aquest treball parteix 

de la idea de que, encara ara, costa acceptar i apropar-se a les cultures des de l’àmbit dels valors propis i 

compartits.   

 

Les bases que han servit per fonamentar el projecte són, per una part la manca de reflexió des de 

l’àmbit social i educatiu sobre els valors i els continguts de la competència multicultural en educació 

artística a Catalunya, amb un buit d’espais per parlar de plantejaments muliculturals contribuint a la 

identitat cultural dels nois i noies adolescents. I, per l’altra, la motivació personal com a professora 

d’educació visual i plàstica a secundària
3
, que m’ha fet descobrir que, tot i que el professorat de l’àrea 

d’EVP en l’etapa de secundària, som especialistes en la matèria, és important  que  constantment  ens  

qüestionem  els  continguts  que  ensenyem,  que  considerem  els valors dels quals en som mediadors 

i mediadores i, que ens activem per poder explicar l’art en una societat multicultural, per arribar a ser 

un/a educador/a artísticament competent (Andrus, 2001). En aquest sentit, s’han incorporat les 

opinions i reflexions del professorat d’EVP dels centres d’ESO de la comarca de l’Alt Empordà, amb el 

propòsit d’implicar activament les diferents trajectòries professionals.   

 

                                                           

1
 VALLÈS, Joan. Competencia multicultural en educación artística. Contextos y perspectivas de futuro en la formación de 

maestros y maestras. Tesi doctoral. UdG. (2005) 

2
 JUANOLA, R.; CALBÓ, M.; VALLÈS, J.; PERXACHS, C. El medio artístico y la educación multicultural. CIDE-UdG.2003 

3
 Des del curs 1991-1992 imparteixo classes d’EVP a l’educació secundària obligatòria (ESO) en centres de la comarca de l’Alt 

Empordà. 
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Un centre amb plantejaments multiculturals crítics és aquell que desenvolupa la diversitat cultural, 

assumint uns principis generals que va desenvolupant a través de les seves actuacions, segons ens 

planteja Javier Corral
4
 cada centre decideix programar en funció de l’anàlisi del seu context, aquestes 

podrien ser de caràcter permanent, des d’una selecció de continguts en forma d’unitats didàctiques 

integrades, o es podrien planificar les activitats relacionades amb la formació del professorat.  El projecte 

es planteja com un procès temporalment limitat
5
,  es realitza durant el curs escolar 2006-2007 i tenint 

com a referent la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE). Per qüestions organitzatives, 

al projecte se li han realitzat unes actualitzacions durant el curs escolar 2010-2011, el qual es regeix 

amb una nova llei d’educació, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) i, que presenta algunes 

modificacions en relació a l’anterior. En l’elaboració del treball, pel que fa al plantejament dels 

objectius, de la hipòtesis i de les conclusions s’han tingut en compte les possibles modificacions i, les 

noves aportacions del professorat implicat en la recerca.  

 

La idea d’aprofundir el concepte de competència multicultural sorgeix dels documents esmentats 

anteriorment, dels quals se n’han traspassat els seus plantejaments , proposats a l’educació 

infantil i primària i la formació de mestres, modificant-ne el nivell educatiu i curricular, així doncs, el 

treball abraça els continguts curriculars de l’educació secundària obligatòria (ESO) a l’àrea d’educació 

visual i plàstica (EVP) i, en conseqüència dels documents que serveixen de referents normatius 

establerts per la Generalitat de Catalunya, que són, el Decret de les Instruccions per a 

l’organització i funcionament dels centres educatius, i el Decret pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments d’educació secundària obligatòria a l’àrea de visual i plàstica.  A continuació, es 

presenta de forma detallada una taula amb els referents normatius:  

 

Pel que fa a les instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres 
educatius públics d’educació secundària 
obligatòria 

Pel que fa a l’ordenació dels ensenyaments 
d’educació secundària obligatòria a l’àrea 
de visual i plàstica 

 

Resolució de 30 de juny de 2006 (curs 2006-
2007) 

Resolució del 15 de juny de 2010 (actualització) 

 

Decret 179/2002, de 25 de juny de 2002 (curs 
2006-207)  

DOGC núm.3670 Decret 14 3/2007 de 26 de 
juny de 2007. DOGC núm.4915 (actualització) 

 

 

                                                           

4
 CORRAL, Javier. Marco teórico y Propuesta de Unidad Didáctica para la Educación Intercultural desde el Área de Educación 

Plástica y Visual. Arte , Individuo y Sociedad. 199, 11: 127-146 

5
 El temps per realitzar el treball de la llicència d’estudis tipus A té una durada d’un curs acadèmic, en aquest cas del curs 

2006-2007. L’actualització del treball es fa en base de la documentació vigent el curs 2010-2011 
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1. Presentació del tema i marcs de referència del treball 

 

Es necessita professorat  d’educació  artística  que  sigui  capaç  de  crear  a  l’aula  una  
atmosfera  en  què  les diferents cultures de l’alumnat es reconeguin, es comparteixin i 
es respectin.                 

(Chalmers, 2003) 

 

 

1.1. Concepte de competència 

 

En el moment d’iniciar aquest treball no era habitual el terme de competència, i si se’n parlava no 

formava part dels postulats educatius. En el projecte es va considerar molt interessant el fet de 

treballar les competències, ja que permetia abordar l’educació des d’una altra perspectiva en la que 

els coneixements no es serveixen separats, sinó que formen part d’un tot on es convinen els diferents 

sabers per concloure en aquell “lloc”, al final dels aprenentatges i abans de la pràctica laboral, que 

entenem com competència professional (Vallès, 2005).  

 

Actualment, el Decret d’Ordenació dels ensenyaments d’ESO incorpora i identifica vuit 

competències bàsiques de les quals considera la necessitat de plantejar com a finalitat educativa la 

millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui 

imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir, en primer lloc, 

integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, 

centrar-se en les competències afavoreix que l'alumnat integri els seus aprenentatges, posant en 

relació els distints tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i 

contextos. I, en tercer lloc, això orienta el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris 

d'avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l'alumnat i, en general, per inspirar les distintes 

decisions relatives al procés d'ensenyament i aprenentatge
6
.   

 

El document inclou, dins les competències comunicatives, la de les Competències artística i cultural, 

la qual serà analitzada detingudament en el treball delimitant-ne la seva incidència en la pràctica 

educativa de l’àrea d’EVP. 

 

                                                           

6
 Annex 1 del Decret 143/2007 de 26 de juny de 2007. DOGC núm.4915. 
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1.2. Multicultural o intercultural? 

 

Les matitzacions entre interculturalitat i multiculturalitat en l’educació son 

perfectament complementàries pel que és preferible referir-se a elles com un tot 

unificat que engloba diversos significats en una mateixa línia de pensament. 

(J.J.Bueno, 2002) 

 

En aquest treball el fet d’haver optat per la utilització del terme multicultural en lloc del d’intercultural 

ve donat per la reflexió personal un cop revisades les postures que defensen un o l’altre terme; 

considerant-la l’expressió més genèrica  i completa, tenint en compte les múltiples matitzacions. Una 

decisió que coincideix amb el que s’exposa tant a la investigació de Joan Vallès com al projecte 

CIDE.  Així, d’una manera resumida la utilització del terme multicultural es justifica amb els següents 

aspectes: 

 

- El terme multicultural significa reconèixer l’existència, el valor i l’autonomia de les diferents 

cultures. 

- S’ha observat que és un dels termes més utilitzats en educació, tot i que en alguns dels 

documents normatius actuals es parla de diversitat cultural i d’interculturalitat. 

- La multiculturalitat és una manera de reestructurar globalment les concepcions educatives. Una 

reestructuració entesa en forma de transformació de tots els continguts i els procediments 

educatius i no únicament pel fet d’atendre o no a una població escolar diversa culturalment. 

- Es manté la terminologia anglosaxona que va ser acceptada en els inicis d’aquests tipus d’estudis 

en l’Educació artística
7
, i que va ser un precedent i un referent per a altres disciplines. 

- El terme competència multicultural és més accesible ja que engloba totes les perspectives, 

encara contradictòries entre elles en alguns aspectes, però que pretenen abordar les situacions 

de confluència de cultures i els conflicte o interrogants, que se’n puguin derivar.  

 

Al llarg del treball es prestarà atenció als trets distintius de les postures multiculturals en educació 

artística i, s’anirà definint aquest terme a partir de l’objectiu de definir a l’educador/a culturalment i 

artísticament competent en educació multicultural. 

 

 

 

                                                           

7
 En la Tesis de Joan Vallès cita l’autor MacFee (1966) com a refernt d’aquestes reflexions. 
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2. Objectius, eixos centrals i hipòtesis del treball 

Amb aquest treball es pretèn sobretot aportar una síntesi de les diverses maneres d’enfocar la 

competència multicultural i, considerar algunes qüestions que ordenin el territori de la competència 

cultural de l’educador/a artístic. 

   

2.1. Delimitació dels objectius 

 

Els objectius de la recerca parteixen del supòsit que, encara ara, a l’àmbit educatiu català en el marc 

de l’ESO i dins l’àrea d’EVP  li cal repensar, d’una manera més directa i profunda, la importància i el 

valor que s’està donant a  la  competència  multicultural.  

 

A partir d’un objectiu general, -el d’aprofundir en el fenomen de la multiculturalitat a d’ensenyament 

actual català-, en el treball s’estableixen tres objectiu específics: 

 

(1) Definir la competència multicultural en educació artística. 

De quina manera es poden establir unes pautes, des d’una perspectiva oberta i dinàmica, que ajudin a 

definir la competència  multicultural en educació artística i de  tots  aquells conceptes i  relacions que ho 

necessitin per a la seva comprensió? 

 

(2) Definir com entén la competència multicultural el professorat d’EVP. 

Com es poden crear i dinamitzar xarxes de discurs entre el professorat, de manera que es puguin 

compartir els resultats de les seves reflexions i projectar-les, posteriorment, en el seu treball quotidià? 

 

(3) Definir els recursos pedagògics per un aprenentatge des d’una competència multicultural.  

Quina possibilitat hi ha per elaborar materials que facilitin el desenvolupament de l’àrea en els 

continguts, el disseny i les estratègies amb activitats incloses dins una competència multicultural i 

promoure’n la divulgació mitjançant diversos canals de difusió, per tal de facilitar-ne l’aplicació 

individual i col.lectiva? 
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2.2.  Hipòtesis i eixos centrals del treball. 

 

No es tracta d’un simple treball d’integració i reconeixement de les diferents ètnies, ni 

de recuperar noms i obres de dones artistes, ni de posar algun que altre graffiti en les 

programacions; es tracta més bé de proporcionar un canvi global que afecti a molts 

nivells, comportant revisions d’aspectes tan diversos com les polítiques educatives, 

l’organització del currículum, la  contractació  del  personal, els  textos  i  materials  per  a  

l’estudi, l’avaluació, i el desenvolupament personal.  

(Chalmers, 1996) 

 

A partir d’uns objectius, que en determina la necessitat d’aprofundir en la importància de la 

competència multicultural en educació artística, espretén crear canals permanents  de diàleg  i de 

reflexió, tant des de la preocupació per la manca de reflexió social sobre els valors i els continguts de la 

competència multicultural en educació artística, com per la necessitat de potenciar l’aprenentatge de 

valors interculturals a través dels lligams entre cultures. Els eixos centrals del treball serveixen per 

dissenyar i guiar operativament els objectius i el disseny empíric i metodològic. Se’n plantejen les 

següents qüestions i hipòtesis:  

Qüestió 1 

Quina és l’actitud i quina comprensió mostra la societat catalana davant la competència multicultural 

en educació artística?  

El concepte de competència multicultural en educació artística es relaciona amb la postmodernitat en  quant que 

les dues  donen  importància  a  la  cultura  de  la diferència i la construcció de les identitats, caldria saber com 

s’aplica a la realitat. Actualment, el sistema educatiu català no ofereix una formació bàsica en valors 

transculturals, es continua mantenint uns patrons i esquemes rígids del concepte de  competència multicultural 

en educació artística.  

Qüestió 2 

Quina és la ideologia que transmeten els centres escolars i  e l  professorat  d’EVP de la 

competència multicultural? 

En la majoria de les propostes col.lectives dels centres d’ESO domina un enfocament additiu de la 

multiculturalitat, és a dir, es proposen uns currículums centrats en la corrent majoritària (cultura dominant) i, amb 

una elaboració puntual de propostes de caràcter festiu i d’esdeveniments culturals. Cal superar certs prejudicis 

etnocèntrics que bloquegen el panorama educatiu multicultural i multiètnic. 

Qüestió 3 

Quins són els aspectes culturals que s’han de prioritzar i/o eliminar dels programes d’EVP a l’ESO per 

ser multiculturalments competents? 

El currículum normatiu i vigent d’EVP a ESO està construït a partir de paràmetres formals de l’art occidental, amb 

la distribució de rols artístics característics del món adult i sense una visió global de gènere. Es necessari que el 

professorat d’EVP pugui analitzar i detectar els materials que es generin fora dels paràmetres interculturals i que 

estigui disposat a desenvolupar materials curriculars multiculturals. 
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3. Metodologia i pla de treball 

 

3.1. Descripció de la metodologia de l’estudi 

 

El  propòsit  de  la  investigació  qualitativa  consisteix  a  interpretar l’experiència  de la 

manera més semblant possible a com la senten o la viuen els participants. 

Blaxter, L; Hugues, C.; Tight, M. (2000). 

 

Dins de la classificació de família metodològica per real i tzar el t rebal l  s’ha optat per la 

investigació qualitativa, basada en la descripció científica de les persones, fets socials, etc, sense 

usar dades numèriques. Aquest procès permet conèixer més a fons el fenòmen estudiat i objectivar 

algunes de les propostes que poden ajudar a possibles millores pel fiutur. Els criteris que justifiquen 

aquesta metodologia de treball són: 

 

 Com a investigadora puc interpretar els fets dins un context concret i natural. 

 No hi ha supòsits inicials només propostes. 

 És un procés interactiu entre jo com a investigadora i els subjectes estudiats. 

 L’objectiu és comprendre l’experiència de forma unificada i no com variables separades. 

 

 

L’enfocament  metodològic  pel projecte  s’ha escollit  la  investigació-acció,  basada  en l’estudi  d’una  

situació  social concreta  amb  l’objectiu  de  millorar-ne  la  qualitat  de  les  accions  que  s’hi realitzen, 

un fet que implica, a més de partir d’una  relació  en  la  qual la persona investigadora  també  

participa  ens  els processos de canvi, potencia la característica principal del sistema metodològic 

escollit, la d’ocupar-se dels individus com a membres d’un grup social, amb una intervenció amb vistes 

al canvi, a la millora i a la participació i, un procés cíclic on s’interelacionen la investigació, acció i 

avaluació. En el procés de la investigació s’hi veuran implicades altres metodologies, com el treball de 

despatx, que consisteix en els processos en què no cal sortir a l’exterior (la recopilació de material 

bibliogràfic, anàlisi de documents i l’ escriptura del treball). 
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3.2. El  pla de trebal l  

 

Pel que fa a les fases generals previstes a la recerca s’han estructurat de la següent manera, en un 

document annexe se’n concreta la seva planificació detallada: 

 

(A) Fonaments teòrics: anàlisi del context i posicionament.  

A1- Revisió dels antecedents i la contemporaneïtat de les postures multiculturals en 

educació artística. 

A2- Definició de conceptes posant especial atenció en aquells que es  poden confondre més 

fàcilment. 

A3- Concretar  els  paràmetres des d’on es posiciona la investigació i planificació de 

l’estratègia de l’estudi, el Grup de Discussió (GD) i les entrevistes personals. 

 

(B) Recollida de dades: aproximació a la praxis. 

B1- Dur a terme el treball de camp amb el GD a partir de reflexions sobre els objectius 

de la recerca. 

B2- Revisió dels materials  didàctics i eines de treball  existents,  en diferents suports  i  que  

serveixen  de  referència  al  professorat  d’EVP  per  elaborar  el  seu  discurs pedagògic. 

B3- Selecció d’experiències col·lectives que en l’àmbit educatiu es duen a terme en el 

camp de la competència multicultural en educació artística. 

 

(C) Proposta  de  recursos  pedagògics, anàlisi  de  les  dades  i  conclusions.  

C1- Anàlisi de la documentació revisada en el procés anteriors.     

C2- Anàlisi del material elaborat en el treball de camp. 

C3- Proposta de materials i recursos didàctics que contemplin la competència multicultural. 
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3.3.  Instruments de recol l ida de dades  

 

Hem de veure la investigació del professorat com un desafiament i una crítica, moltes 

vegades emergent, però d’altres generant conflictes amb els esquemes tradicionals 

que durant molt de temps han jugat un paper determinant en la generació de 

coneixement i en les decisions sobre quin coneixement ha de ser interpretat i utilitzat. 

 

(Cochran-Smith, M; Lytle, S, 1993) 

 

El  treball de camp, que es refereix als processos en què cal sortir a l’exterior,  el principal mètode 

utilitzat per la recollida de dades és la tècnica del grup de discussió (GD). Com planteja Canales i 

Peinado (1994), el grup de discussió és un artifici metodològic que reuneix diverses modalitats de 

grups en una articulació específica. És un grup teòricament artificial i el seu èxit depèn de que pugui 

ser-ho també a la pràctica.  

És una tècnica que, a més de ser didàctica, es considera bàsica dins el context del discurs social. 

Segons Suárez (2005) no s’ha de confondre la tècnica del GD amb la d’entrevista grupal, ja que, la 

diferència més important és que en el GD els i les participants es pregunten,  intercanvien  opinions  

i,  a  mida  que  avança,  es  fa  cada  cop més completa i profunda, produint una interiorització que va 

adquirint i construint un significat compartit.  Aquest  mètode,  pel que fa al  seu  propòsit,  ús  i objectius 

proporciona  uns elements que provenen  directament  de  les  experiències  socials,  educatives,  

professionals  i  personals  dels docents en actiu on s’atenen necessitats reals, sentides i expressades 

pel professorat participant.  

 

A continuació es detallen els aspectes referents a la preparació de l’estratègia que en determina el 

GD dut a terme durant el curs 2006-2007 i que queda actualitzat amb dades del 2010-2011:  

-  Context d’investigació: centres educatius d’ESO de la comarca de l’Alt Empordà dotats 

exclusivament de fons públics.  Durant el curs 2006-2007  a  la  comarca  de  l’Alt  Empordà  hi havia 15  

centres  d’ESO,  dels quals 12 eren centres públics
8
 i, dos amb característiques de privats i/o concertats

9
. A 

l’actualitat, s’ha augmentat amb dos l’oferta de centres públics
10

. En tot moment, la resposta dels equips 

directius dels centres consultats ha estat positiva.  

                                                           

8
 SES  Cap  de  Creus  (Cadaqués),  IES  Castelló  d’Empúries,  IES  Alexandre  Deulofeu  (Figueres),  IES  Cendrassos  

(Figueres),  IES Narcís  Monturiol  (Figueres),  IES  Olivar  Gran  (Figueres),  IES  Ramon  Muntaner  (Figueres),  IES  La  
Jonquera,  IES  El  Pedró (L’Escala), IES de Llançà, IES Cap Norfeu (Roses) i IES Illa de Rodes (Roses). 

9
 S’han  descartat  aquest  tipus  de  centre  concertat  pel  fet  que  les  seves  circumstàncies  socials  i  educatives  en la zona 

geogràfica que  fa referència el treball són diferents als dels centres públics. 

10
 SES Castelló d’Empúries i INS de Vilafant. 
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-  Criteris  de  selecció  i  captació  de les persones  participants:  professorat  d’EVP  amb  

destinació definitiva (DD) als centres seleccionats. Durant  el  curs  2006-2007  en la comarca de l’Alt 

Empordà hi treballaven  24  professors/es  d’EVP,  dels  quals 17 eren amb plaça de DD. D’aquests 17, 12, van 

manifestar la seva disponibilitat per participar en l’experiència del GD; casualment, quedava representat cada 

un dels centres. Actualitzant les dades del professorat d’EVP amb DD en actiu a la comarca, ens trobem que 

no hi ha un increment de professorat amb aquestes condicions. 

-  Mostra seleccionada pel GD:  un grup  limitat i que representin cada un dels centres 

seleccionats.  Amb la selecció realitzada s’impliquen 12 docents en la participació al GD, aconseguint una 

persona representant de cada centre públic d’ESO de la comarca de l’Alt Empordà, un fet que fa considerar 

la composició del GD com a ideal.  

-  Espai i temps de trobada: combinació de reunions presencials i telemàtiques (format 

fòrum tancat). Inicialment, es preveuen unes cinc reunions presencials amb una durada de dues hores 

com a màxim, a la sala de reunions del Centre Recursos Pedagògics de  l’Alt  Empordà a Figueres (CRP)
11

, 

un lloc geogràficament estratègic. Per agilitzar el moment de recollida de les converses s’utilitza tècniques 

digitals d’enregistrament de veu, facilitant la posterior transferència de les dades subjectives obtingudes. 

 

En dos dels documents adjunts a aquest treball
12

 s’indica d’una manera més detallada l’estructura i les 

fases del procès de treball amb el GD. La primera trobada es va planificar pel dimarts 16 de maig de 

2006 i posteriorment va tenir tres sessions més, el 20 de novembre de 2006, el 17 de gener i el 14 de 

febrer de 2007. La resta d’informació obtinguda pel professorat es va generar a partir de converses 

via Internet i, en unes entrevistes individuals als centres de treball respectiu.  

 

Per diverses causes, la participació en els GD va ser molt baixa, motivant la manca de consolidació del 

grup, tot i que cal valorar positivament l’aportació d’idees i la implicació de les persones participants i, agraïr 

la seva participació activa. El fet de no conseguir inicialment el funcionament dinàmic i esperat del GD i no 

allunyar-se del context real, es va proposar la realització d’entrevistes individualitzades al professorat  

implicat en el projecte, que hi van accedir amb moltes ganes i implicació. Les entrevistes es van realitzar en 

el lloc de treball del professorat i, en la nova proposta metodològica, les aules de dibuix o de visual i plàstica 

van ser els nous contextos per a la recollida de dades. Per dotar al treball d’aportacions noves i fer 

referència a la realitat actual, s’ha considerat la possibilitat de fer una nova recollida d’informació envers als 

possibles canvis de plantejament i de pràctiques relacionades al tractament de la competència multicultural 

a l’àrea d’EVP als centres d’ESO de l’Alt Empordà, el mes de setembre de 2010.  

                                                           

11 Per la utilització d’aquest espai s’ha demanat un permís a la direcció del CRP i no s’ha presentat cap problema. 

12
 Annex CALENDARI GENERAL per a la previsió genral de les tasques del GD classificades per mesos.  

   Annex CALENDARI GD per a la previsió de tasques més detallades del grup de treball (Previsió de reunions...). 



 

16 

Per aconseguir les noves reflexions s’ha proposat fer-ho mitjançant una sèrie de qüestions sobre la 

competència multicultural en l’educació artística dins les pràctiques docents. El bloc de preguntes està 

estructurat en tres parts, posant atenció al concepte de competència multicultura, a la pràctica docent i als 

recursos que es generen. Per recollir les dades s’ha optat per utilitzar les noves tecnologies (el correu 

electrònic). La informació obtinguda s’inclou en l’apartat d’anàlisi dels resultats obtibguts en el treball de 

camp. 

  

 

4. Fonamentació del treball 

Al parlar de cultura ens referim als comportaments dels individus d’una societat, i 

societat es refereix a un col.lectiu de gent que posseeix una cultura. 

(Vallès, 2005) 

 

No és fàcil definir en un treball com aquest el significat dels conceptes com el de cultura i el de 

competència multicultural. En aquest apartat es pretén fer una aproximació a aquests conceptes que 

serveixi de fundamentació teòrica al treball i, doni pautes per l’anàlisi dels resultats obtinguts del 

treball de camp. Per fer-ho, s’ha utilitzat els dos treballs de referència i se n’han traspassat els 

continguts adaptant-los a les condicions específiques d’aquesta investigació. 

 

4.1. Aproximació al concepte de cultura 

Què significa el concepte cultura? quins significats li donem? quins significats hauriem de donar-li? i, 

des de quins conceptes partim per poder treballar dins les aules d’EVP a l’ESO el concepte de 

cultura? Amb la idea d’oferir una perspectiva generalitzadora i orientativa ens centrem en dues 

definicions d’Efland, Freedman & Stuhr (1996), la primera, proposa que la cultura és un conjunt 

complex que inclou coneixements, creences, arts, lleis, morals, costums i altres capacitats i hàbits 

adquirits pel ser humà com membre d’una societat. I en una segona definició consideren que una 

cultura és allò que una persona ha d’aprendre per esdevenir membre d’un grup social. A partir dels 

anys 80 apareixen dues concepcions per a l’estudi del concepte de cultura: 

 

Concepció totalista o adaptacionista 

de Marvin Harris 

La cultura és com la totalitat de les formes de 

vida dels éssers humans, on les comunitats 

humanes estan relacionades adaptativament en 

el seu medi ambient.  

Concepció mentalista 

de Clifford Geertz 

La cultura és un sistema de idees o conceptes 

que s’intercanvien com objectes plens de 

significat, com a símbols. Així, la cultura es 

converteix en un text que ha de ser interpretat. 
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D’aquestes visions es poden deduir les següents característiques principals de la cultura: 

 És adquirida i s’aprén, és la nostra herència social. Hi ha una predisposició vers a la cultura, 

tot i que no és genèticament heretada. Es transmet conscient o inconscientment, directa o 

indirectament. El llenguatge facilita la transmissió d’idees i sentiments.   

 Es compartida, és allò que fa que un individu formi part d’una societat. Tots els individus 

comparteixen una cultura comuna fent que s’entenguin. 

 És simbòlica, éssent un símbol tot allò verbal i no verbal que representa alguna cosa més. El 

comportament humà és el resultat de la utilització de símbols que faciliten l’aprenentatge i la 

transmissió de la cultura.  

 És integrada, en els diferents aspectes que s’interrelacionen, tot i que no suposi un equilibri. 

Un canvi en una part de la cultura provoca canvis en tot el sistema. 

 És adaptativa a les circumstàncies del seu medi físic i social. No és estàtica i sempre és 

canviant. 

 

Ës interessant remarcar una de les definicions més modernes de la paraula cultura elaborades per 

Bullivant (1993): Primer, s’associa habitualment a pràctiques estètiques del tipus art, teatre, dansa, 

literatura. Amagant el que normalmet s’anomena “alta cultura”, com oposició a “baixa cultura”, és a 

dir, la major part de l’art popular, la música pop i els espectacles de la mass-media. Segon, termes del 

tipus cultura hippie, cultura adolescent o cultura de les drogues, impliquen l’existència de grups 

socials que posseeixen unes característiques peculiars. Aquests grups normalment s’anomenen 

“subcultures”. La presència del concepte de cultura en educació implica una dificultat a l’hora de 

transmetre el seu missatge, pel compromís social que comporta i, per la càrrega política en relació a 

les diferències ètniques, socials, econòmiques i de gènere. Al professor/a d’art no l’hauriem de veure 

com transmissor/a d’enormes cossos de coneixement, sinó com a guia capaç de centrar l’atenció en 

el procés i, ajudar a l’estudiant en la seva investigació i comprenssió de certs trets comuns en les 

funcions i en els rols de l’art a través de diverses cultures (Chalmers, 2003). 

 

 

4.2. Perspectives ideològiques en educació multicultural 

Pel que fa a la preocupació pel fenomen del multiculturalisme es comencen a trobar indicis als EUA 

pels anys 50 i, a Europa pels voltants dels anys 70. A l’Amèrica Llatina, tot i que no es troba massa 

informació escrita dels plantejaments educatius multiculturals, es conèixen que hi ha força tradició en 

l’aplicaió a les aules. En quant a les perspectives i definicions del concepte d’educació multicultural hi 

ha diferents línies de pensaments, però existeixen dues polítiques educatives que serveixen 

clarament com a antecedents, la política assimilacionista, que tracta d’igualar la població dins de la 

cultura majoritària, amb una pretenció d’assimilació cultural però que mai fa referència a l’educació 
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multicultural i, la política integracionista que fa referència a la integració de l’individu en les 

institucions socials, per tal que hi hagi entesa cultural i igual oportunitats dins la societat, sigui quin 

sigui el grup on es pertany. El problema entre aquestes dues polítiques educatives apareix quan una 

part de les minòries ètniques no accepta les pràctiques d’aculturació i reivindiquen els seus drets.Per 

a la classificació de les diferents perspectives ideològiques sobre l’educació multicultural s’ha escollit 

la d’Odina, Gil Jiménez i Sacristán (1999): 

 

 

POSTURA CONSERVADORA. Defensa els valors establerts mitjançant tècniques 

assimilacionistes o aculturadores.  

Deprivació Assumeix que existeixen diferències genètiques o ambientals. 

Es dirigeix a grups minoritaris. 

Promou l’adaptació a través de l’educació compensatòria. 

 

Genètic Assumeix que l’alumnat que té resultats escolars pobres ho deu als seus 

trets biològics, impossibles de canviar. 

Promou l’adaptació en grups ajustats a nivells intel.lectuals. 

 

Assimilació Tracta d’alliberar a l’alumnat de les seves “càrregues culturals” i 

“característiques ètniques” per adquirir cooneixements i valors de la 

cultura dominant. 

 

 

POSTURA LIBERAL. És pluralista, respectuosa amb la diversist i defensa un cert relativisme 

cultural. 

Addició ètnica i 

estudis 

etnoculturals 

Suposa la introducció aïllada en el currículum d’aspectes ètnics, sense 

reconceptualitzar el conjunt. 

 

Lingüística Defensa l’ús de la llengua materna per a les primeres adaptacions escolars i 

l’aprenentatge progressiu de la segona llengua. 

 

Relacions humanes 

i identitat cultural 

positiva 

Suposa la integració en el currículum d’aspectes culturals propis de l’alumnat del 

grup per a què s’identifiquin positivament amb la seva procedència o àmbit 

cultural.  
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POSTURA CRÍTICA. Veu la cultura dominant com la base de l’explotació i la desigualtat. Hi ha 

enfrontaments. 

Antirracisme Els centres han d’evitar el racisme institucional. 

S’intenta modificar totalment la pàctica escolar i formar el professorat en actituds 

antiracistes. 

 

Radical Assumeix que els centres són unes institucions de perpetuació de les relacions 

establertes de poder.  

Proposa que el professorat i l’alumnat es concienciïn a través del treball 

d’aquestes relacions en el sistema capitalista, per tal d’exigir reformes radicals i 

canvis del sistema. 

 

Intercultural  Defensa el pluralisme cultural i els valors democràtics. 

Pretén crear un model holístic, de canvi global d’estructures, principis, 

continguts i mètodes. 

 

 

 

 

4.3. La competència multicultural dels educadors i educadores 

 

 

L’educador/a multicultural és una persona compromesa amb la humanitat, que 

considera el desenvolupament de la competència cultural com una prioritat.  

Saharasbudhe (1992) 

Si l’educació multicultural ha d’anar més enllà de la superficialitat, aleshores el 

professorat ha de començar a ampliar la manera que ells i elles veuen les cultures. 

Menkart (1999) 

 

 

Per definir a l’educador o educadora artístic culturalment competent, ens trobem en diverses postures 

que permeten tenir un ventall àmpli de com ha de ser aquesta competència: 
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Aguado, Gil, Jiménez  i Sacristán (1999)
13

 . La competència intercultural es defineix com una 

combinació de capacitats específiques i implica: 

 

 Actituds positives respecte la diversitat cultural i l’ampliació del coneixement sobre les costums i 
les creences de les altres persones. 

 Habilitat comunicativa verbal i no verbal que permeti comunicacions efectives en contextes on dos 
o més cultures estan en contacte. Reconèixer i tractar la tensió en situacions multiculturals 
ambigües. 

 Capacitat de reflexionar sobre la pròpia cultura, reconeixent com influencia en la forma en que 
ens veiem a nosaltres i a les altres persones. 

 

 

 

Lucy Andrus (2001). Exposa la importància d’una preparació i formació permanent dels educadors i 

educadores en aquesta matèria per aconseguir uns objectius i, suggereix vies per adquirir la 

competència cultural. 

 

 Eliminació de la visió personal que afecta negativament a tots els aspectes de l’experiència 

educativa. 

 Adquisició d’una comprensió més completa del multiculturalisme amb la finalitat d’assegurar una 

pràctica pedagògica més sòlida. 

 Inclusió de continguts culturals en els currículums d’art més enllà de les festes i esdeveniments. 

 

 

 

Derman-Sparks & Philips (1997); Parks (1999). L’educador/a culturalment competent: 

 

 Ha examinat i resolt les seves tendències personals i està preparat/a per acceptar els seus propis 
contextes culturals. 

 Posseeix una comprensió inclusiva del multiculturalisme i incorpora una aproximació 
antropològica a l’educació artística. 

 Está sensibilitzat als contextes culturals de les altres persones i preparen el que vol ensenyar 
segons les necessitats culturals particulars del seu alumnat. 

 Té una comprensió de les tradicions de les diverses cultures del món. 

 S’ha compromés a continuar la seva pròpia educació en el multiculturalisme i la diversitat. 

 

 

                                                           

13
 Extret de Ramsey, Battle Wold i Williams, 1989; Walking, 1990. 
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4.4. La competència multicultural en educació artística 

 

En l’aproximació i el diàleg entre les cultures, si ha de ser fructífera, és necessari , no 

només que les persones guanyin en coneixemnt de l’altra, també han de fer-ho des 

d’un coneixent sòlid de la pròpia cultura. 

(Ralph A. Smith, 1978) 

 

A continuació es fa una relació de diferents propostes per a una educació multicultural: 

Carrasco, S. (1998)
14

 

 Hauria de fer-se evident la varietat social, cultural i ètnica dels grups humans, des d’una 

perspectiva mundial, en els suports visuals, en les històries i els contes, en les converses i en tota 

la informació que circula a l’escola. 

 La gent dels diferents grups socials, culturals i ètnics haurien de ser presentats com a individus 

amb tots els atributs humans. 

 S’hauria de descriure les cultures de manera empàtica, en els seus propis termes, i no jutjades a 

partir de nocions etnocèntriques o eurocèntriques. 

 El currículum hauria d’incloure informació acurada sobre diferències i semblantes culturals i 

racials. 

 S’hauria d’encoratjar tots els infants a veure la diversitat cultural de la nostra societat des d’un 

punt de vista positiu. 

 El tema del racisme, tant a nivell individual com institucional, hauria de tractar-se obertament i 
s’haurien de fer esforços per contrarestar-lo. 

 

 

Mason (1989). Per a l’educació artística multicultural, anima a seguir els següents mètodes i 

perseguir els següents objectius: 

 Recórrer a fonts de material etnogràfic com a estímul per a la producció artística de l’alumnat. 

 Treballar al costat d’artistes residents no-europeus. 

 Estudiar tècniques artesanals del Tercer Món i aprendre com les indústries artesanes indígenes 
són explotades per occident. 

 Estudiar el “Resistance-Art” Afro-Caribeny. 

 Observar, dibuixar i comentar diferències entre l’aparença física de la gent. 

 Estudiar una crítica antropològica de les actituds i respostes que els i les artistes (amb estudis 
d’art) fan allò que s’anomena “art primitiu”. 

 Iniciar-se en un procés d’anàlisi s’imatges destinat a proporcionar a l’alumnat una comprensió 
més gran dels conceptes d’estereotipació i racisme tal i com impacten en les representacions de 
persones de color en els mass media. 

                                                           

14
 Adaptat de Swann,1985 i Gillborn, 1986 



 

22 

Chalmers (1996). Amb el seu estudi i intestigacions sobre el terreny, apareixen aquests arguments 

fonamentals per a dur a terme una educació artística multicultural: 

 

 L’escolarització hauria de ser multicultural no només per motius morals, en el sentit de que els 
continguts multiculturals han de formar part dels currículums escolars per raons d’imparcialitat i de 
justícia, sinó tambè per motius educatius. L’alumnat hauria de veure les seves experiències 
culturals reflectides en el currículum i desenvolupar les habilitats necessàries per a la comprensió 
trasncultural. 

 L’educació multicultural no és només per a l’alumnat procedent de cultures ètniques minoritàries, 
sinó per a tot l’alumnat. 

 L’educació multicultural no hauria d’imposar una inmersió exclusiva en els valors, les perspectives  
i els punts de vista d’una sola cultura, sinó fomentar el coneixement, les habilitats i les actituds 
que impulsa a l’alumnat a explorar un àmpli ventall de tradicions culturals. 

 Totes les tradicions culturals modernes són multiculturals en la seva construcció i canviants en el 
seu contingut i els seus límits. 

 Les experiències culturals de l’alumnat poden ser punts de partida importants per a 
l’aprenentatge, però no constitueixen l’objectiu final de l’escolarització. L’objectiu principal és la 
comprensió multicultural. 

 L’educació multicultural no es pot obtenir simplement afegint algunes unitats infromatives 
seleccionades als actuals currículms escolars. El canvi ha de ser global i afectar a molts nivells, 
comportant revisions d’aspectes tan diversos com les polítiques educatives, l’organització del 
currículum, la contractació de perosnal, els textos i materials d’estudi, l’avaluació i, el 
desenvolupament professional.  

 L’educació multicultural no s’aconsegueix amb la simple transmissió de fets aïllats sobre diverses 
tradicions culturals a l’alumnat. L’aprenentatge, a més d’adaptar-se als estils de l’alumne/a 
individualment, hauria de recolzar-se en la curiositat de l’alumnat, impulsar processos de recerca i 
girar al voltant d’un contingut atractiu. 

 Els processos destinats a instituir una educació multicultural, encara que complexes i multi-
estratificats, poden ser realment dirigits i controlats. 
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5. Revisió dels referents normatius 

 

L’anàlisi dels referents normatius, es fa en base de la normativa de la LOGSE, tot i que es valoren els 

canvis ocasionats pel canvi de referent, com es pot observar en el següent requadre, un dels canvis 

importants afecta a la idea de competència en educació: 

 

Estructura del currículum LOGSE                           Estructura del currículum LOE 

Objectius generals de l’etapa. 

 

Objectius generals de l’àrea i etapa. 

Continguts: Procediments. Fets. Valors. 

 

Objectius terminals. 

Orientacions didàctiques. Ensenyament i aprenentatge. 
Avaluació. 

Projecte curricular; tres nivells de concreció.. 

Objectius generals de l’etapa. 

Competències bàsiques de l’educació obligatòria. 

Objectius generals de l’àrea i etapa. 

Competències bàsiques de l’àrea. 

Continguts per cursos. 

 

Criteris d’avaluació per cursos. 

 

 

 

5.1. Instruccions per a l’organització i funcionament de centres educatius públics d’ESO 

Pel que fa a les instruccions generals d’inici de curs 2006-2007, i que tenen molts punts en comú amb 

les del 2010-2011, s’especifica com ha d’actuar un centre davant l’educació intercultural15, ho fa en els 

objectius generals del Pla per a la llengua i la cohesió social (LIC) i, és en aquest apartat que es 

considera que cal garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, amb independència de la 

llengua, cultura, condició social i origen, a partir de tres eixos, dels quals, dos tenen un pes específic 

en relació a la interculturalitat:  

Eix 1. Consolidar la llengua catalana. En aquest punt es parla que és necessari potenciar la 

importància de la diversitat lingüística i cultural com a vertebrador del projecte lingüístic de 

cada centre. 

Eix 2. Fomentar l’educació intercultural. En aquest punt s’epecifica que cal fomentar 

l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de 

cultures, en un marc de diàleg i de convivència. 

                                                           

15
 Ja que en el text es fa referència a la interculturalitat, en aquest apartat es mantindrà aquesta terme, no modificant-ne el 

concepte. 
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En el document es proposen actuacions concretes que els centres han de realitzar per actuar de 

forma multicultural: 

(1) Revisar i adequar els diferents documents de gestió del centre. Dels quals se’n destaca les 

següents competències: 

 El projecte curricular (PCC) ha de desenvolupar un currículum obert que doni resposta a les 

necessitats reals de tot l’alumnat, des d’una òptica intercultural i amb un enfocament metodològic 

adequat en un context de diversitat lingüística i cultural.  

 El pla d’acció tutorial (PAT) ha de garantir l’acompanyament educatiu dels processos identitaris i 

d’integració escolar i social de tot l’alumnat en contextos multiculturals. 

 La programació general anual ha d’incloure objectius i actuacions que garanteixin l’ús de la 

llengua catalana entre tots els membres de la comuintat educativa, la convivència i la cooperació 

entre alumnes de diferents cultures, la igualtat d’oportunitats de l’alumnat socioculturalment 

desfavorit, i la implicació i la interacció amb l’entorn. 

 

(2) Planificar una formació permanent. Adreçada a tots els membres de la comunitat educativa que 
garanteixi l’assoliment dels tres eixos (inclou el de fomentar l’educació intercultural). 
 

(3) Disposar d’un fons de cocumentació bàsic. Potenciant l’educació intercultural. 
 

(4) Coordinar amb els centres propers i col.laborar amb l’entorn. Per planificar conjuntament 
actuacions específiques que afavoreixin la cohesió social promovent l’educació intercultural. 

 

En relació a les actuacions dels centres, també s’especifica que implica a un centre el fet de fomentar 

l’educació intercultural: 

(a) Un model educatiu: que potenciï la cultura del diàleg i de la convivència, i ajudi a desenvolupar la 

consciència i el sentiment d’igualtat com a condició prèvia pel coneixement i el respecte de les 

diferents cultures. 

 

(b) Un objectiu fonamental: que tot l’alumnat, els de la cultura majoritària i els de les minoritàries, 

mitjançant qualsevol àrea curricular, desenvoluin les aptituds i les actituds que els capaciten per 

viure en la nostra societat multicultural i multilingüe. Per assolir aquest objectiu, cal que els 

centres educatius realitzin les següents actuacions: 

- Possibilitar que tot l’alumnat senti que forma part de la societat catalana, sense perdre els 

referents propis. 

- Fomentar les actituds d’obertura que faciliten l’enriquiment personal i cultural. Ajudi a superar 

estereotips i prejudicis respecte a persones i grups diferents. Subratlli les semblances i 

fomenti el respecte pels valors, creences i comportaments de les diverses cultures en el marc 

de la Declaració Universal dels Drets Humans i dels Drets dels infants. 

- Explicitar els continguts interculturals a les àrees curriculars. 

- Desenvolupar una actitud crítica vers qualsevol cultura, tant la pròpia com l’aliena. 

 

(c) El fet de nomenar una Coordinació lingüística, d’interculturalitat i de cohesió social del centre: que 

desenvolupi, d’entre altres, les funcions següents relacionades amb l’educació intercultural: 

- Desenvolupar habilitats per a la convivència, necessàries a l’hora de participar en la vida 

ciutadana multicultural i preocupar-se per la integració socioafectiva de tot l’alumnat. 

- Promoure en la comunitat educativa actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació 

de l’educació intercultural. 
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- Assessorar l’equip directiu i col.laborar en l’actualització dels documents de centre i en la 

gestió d’actuacions que fan referència (...)a l’educació intercultural (...) en el centre. 

- Promoure actuacions en el centre i en col.laboració amb l’entorn per potenciar l’educació 

intercultural, afavorint la participació de l’alumnat. 

 

A més a més, els centre haurien de tenir uns recursos estratègics per tal de dinamitzar les 

competències multicultures, que són: 

- Participar al Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
16

. Participar de manera efectiva en la xarxa 

comunitària i col.laborar amb els diferents serveis municipals i amb altres institucions o entitats de 

la localitat en l’organització i desenvolupament d’actuacions conjuntes que fomentin l’ús de la 

llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social. 

- Organitzar una aula d’acollida. El professorat responsable de l’aula d’acollida hauria de 

col.laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés educactiu de 

l’alumnat nouvingut. 

- Elaborar unes programacions didàctiques. De cada departament o seminari, es concreta que 

es reflectirà el treball conjunt dels departaments pel que fa a l’assoliment de les competències 

bàsiques, entenent que aquestes inclouen ant els sabers o continguts conceptuals com els 

procedimentals i les actituds. 

- Organització del currículum d’ESO. S’estableix l’aplicació als diferents nivells concretant que hi 

hagi respecte a la diversitat. 

 

En el document de 2010-2011 que s’estableix l’organització del curs es determina el següent punt: 

Foment de l’educació intercultural en un marc de diàleg i de convivència, proposant com s’ha de 

mostrar cada centre en relació a la competència intercultural.  

En aquest mateix document es defineixen les competències transversals
17

, que s’especifica dins les 

competències comunicatives, i on s’especifica que: El desenvolupament de tots aquests àmbits 

facilitarà el de la competència intercultural per poder valorar la diversitat cultural que fa comprendre i 

expressar la seva percepció del món, la d'altri i la de la seva pròpia realitat. 

Dins d’aquesta competència hi ha dues, de les quals la primera és la competència comunicativa 

lingüística i audiovisual i s’hi concreta el següent:  

 

Aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la situació comunicativa i en 

diferents contextos socials i culturals, implica el coneixement d'algunsaspectes de la diversitat 

lingüística i cultural, així com algunes de les estratègies necessàries per a interactuar d'una manera 

adequada en contextos plurals. Aquesta dimensió plurilingüe i intercultural de la comunicació suposa 

                                                           

16
 El Pla Educactiu d’Entorn és un sistema de cooperació educativa que actua directament i de forma coordinada entre els 

diversos aspectes educatius d’una mateixa població. 

17
 A l’annex 1 del document d’instruccions es proposen 8 competències, que es classifiquen en tres blocs: Les estartègies 

comunicatives, les competències metodològiques, les competències personals i lesc ompetències específiques centrades en 

conviure i habitar el món.  
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poder comunicar-se en diverses llengües amb distint nivell de domini i formalització .especialment en 

l'escriptura., amb la qual cosa, s'afavoreix l'accés a noves i més variades fonts d'informació, 

comunicació i aprenentatge.  

 

La segona competència que es proposa dins les competències comunicatives, s’especifica les 

competències artística i cultural, en la que: Implica igualment una actitud d'estima de la creativitat 

implícita en l'expressió d'idees,experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics, com la 

música, la literatura, les arts visuals i escèniques, o de les diferents formes que adquireixen les 

anomenades arts tradicionals populars. Exigeix també valorar el diàleg intercultural i la defensa de la 

llibertat d'expressió en un marc de respecte i empatia per les persones. 

 

 

5.2. Currículum d’ESO de l’àrea d’EVP vigent a Catalunya
18

 

 

A mida que el els/les mestres van entrant en el que la multiculturalitat 
comporta, el gran problema acaba sent que l’educació per a la diversitat en 
molts centres és un aspecte aïllat de la pràctica quotidina. La pràctica 
multicultural hauria d’estar integrada en totes les experiències escolars. 

 (Vallès, 2005) 

En aquest apartat es fa la revisió a partir de la proposta currícular de l’àrea d’EVP de l’educació 

secundària obligatòria pel curs 2010-2011. Per tal de treballar en base a la normativa vigent en el 

moment actual. En aquest dicument es parla de diversitat cultural en els següents moments:  

La matèria d’educació visual i plàstica de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el 
desenvolupament de les capacitats següents: 
 

1. Observar, mirar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l’entorn natural i cultural 
propis, demostrant sensibilitat vers la realitat patrimonial i les seves qualitats, estètiques i 
funcionals, així com tenir en compte altres realitats culturals, com a forma d’enriquiment 
cultural i de generar nous coneixements. 

2. Apreciar els valors culturals i estètics identificant, interpretant i valorant-ne els continguts,  
entenentlos com a part de la diversitat cultural i contribuint al seu respecte, conservació i 
millora. 

 

I, en un dels criteris d’avaluació:  
 

 Diferenciar temes, estils i tendències de les arts visuals i audiovisuals a través del temps i atenent 
la diversitat cultural i el context on s’han produït. (criteris generals). 

 Diferenciar els estils, les tendències i els discursos de les arts visuals i audiovisuals atenent les 
etapes i moviments més rellevants i la diversitat cultural. (per a 4t curs) 
 

                                                           

18
 Decret 179/2002, de 25 de juny de 2002. DOGC núm.3670 (pàg. 92-99). En l’actualització del treball (2010-2011) es fa 

referència al Decret 143/2007 de 26 de juny. DOGC núm.4915. 
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6. Resultats obtinguts en el treball de camp de la recerca 

 

En aquest apartat s’exposen els resultats obtinguts en les trobades del Grup de Discussió i de les 

entrevistes personals amb el professorat d’EVP dels centres d’ESO de la comarca de l’Alt Empordà, 

durant el període de recerca
19

. Les aportacions i plantejaments s’han classificat en tres grans blocs, 

coincidint amb els objectius de la recerca, donant una visió de l’estat de la qüestió. En l’aspecte 

formal i per obtenir una redacció més àgil, en aquest apartat s’ha optat per nombrar al professorat d’EVP 

a l’ESO sense tota l’especificació referent al nivell educatiu i a la matèria. 

 

En relació a l’aproximació al concepte de competència multicultural 

La societat occidental actual manté una actitud i una visió limitada de la competència 

multicultural en educació artística i en conseqüència, el sistema educatiu català continua 

mostrant poc interès en oferir una formació en valors transculturals. 

o La societat catalana davant la competència multicultural en educació artística té una actitud 

integració i d’interculturalitat envers al col.lectiu inmigrant. Es reflecteix en que la majoria 

d’activitats relacionades amb la multiculturalitat es fan tenint en compte la procedència de 

l’alumnat.  

o La societat catalana en general té una actitud positiva i enriquidora per la posició d’intercanvi 

entre la cultura receptora i les cultures inmigrants. Es manifesta en la progressiva modificació de 

les actituds racistes i d’intolerància.    

o Es detecta una visió estàtica, tancada i passiva de la cultura i de l’art. La cultura s’ha d’entendre 

com adaptació i aprenentatge.  

o L’educació artística en general no interessa gaire a la nostra societat, que es manté enfocada a 

una altra competència més relacionada amb aspectes d’interès econòmic. Si hi hagues interès, se 

seria massa crític? 

 

La comprensió que té el professorat d’aquesta àrea està condicionada per la pròpia cultura 

de l’individu o del grup que la interpreta. 

Tot i que es considera que el professorat d’EVP, en general, és multiculturalment competent, la seva 
actitud és de “sentir” la multiculturalitat i de promoure-la “ensenyant imatges d’altres cultures i no només 
les d’aquí”.  

Quan es parla de la nostra cultura, a què ens referim a la cultura occidental, a la cultura europea o a 
la cultura catalana? “Fins i tot trobo massa complex entendre la meva cultura. Dins de la nostra 
societat convivim gent d'estaments socials, familiars, ideològics molt diversos. Posar en evidència 
aquests referents diferents, visualitzar la diferència, ens aporta elements per a obtenir una 
perspectiva més ampla de com ens hem anat identificant, i millora el posicionament conscient”. 

                                                           

19
 S’han inclós les aportacions obtingudes en un procés de recollida d’opinions via informàtica en el període d’inici de curs de 

2010-2011. 



 

28 

o El professorat  manté una actitud més emotiva que conceptual davant dels plantejaments teòrics. 

Tot i que es considera que reflexiona força sobre el tema de la multiculturalitat. 

o El marc teòric és interessant de tenir-lo present però es tendeix a dominar la part pràctica de la 

matèria.Quina necessitat té el professorat de conèixer a fons els diferents posicionaments teòrics? 

Acaba ràpidament el discurs teòric? El professorat no té a l’abast  els recursos suficients per tal de 

conèixer la teoria.  

o El professorat no sap concretar el que es considera bàsic sobre la multiculturalitat com a 

concepte. Aquest fet condiciona la concreció i aplicació d’una programació multicultural 

completa. El professorat dubta de si pot tenir ressó la seva veu i opinió. 

o El professorat sap apreciar els valors artístics que tota cultura comporta en sí mateixa i sap crear 

canals que faciliten la lliure expressió dels diferents col.lectius culturals. 

o El professorat considera la diversitat cultural com un valor positiu i sap dissenyar estratègies per a 

que l’alumnat assoleixi els aprenenetatges artístics a partir de la diversitat. 

o Tractar la multiculturalitat com un procés d’integració, des d’un ventall molt obert i molt ampli, 

respectant, comparant i integrant les cultures forànies amb la nostra. 

o Incorporar el tractament de la multiculturalitat de manera natural i sense tenir ambició de ser 

multicultural.  

o Hi ha professorat d’EVP que pugui analitzar i detectar els materials que es generin fora dels 

paràmetres interculturals i que estigui disposat a desenvolupar materials curriculars? 

o Prendre consciència de la multiculturalitat és ara una necessitat urgent ja que estem començant a 

conviure gent de procedència molt diversa i tenim a l'abast molts recursos per trobar espais 

virtuals de contacte. En tot cas tenim molts recursos però finalitats molt confuses. 

o L’assistència a jornades o congressos d'educació visual i la formació permanent són recursos per 

posar-se al dia. 

o Entre el professorat de l’àrea no hi ha un treball en comú. El professorat treballa de forma 

individualitzada i aïllada, tot i que a vegades és l’única plaça del centre. “Hauriem de treballar en 

equip, això anima molt i fa treballar amb ganes!”. El professorat treballa de forma lliure, “no li 

agrada el llibres de text massa pautats”.   

o Una de les maneres seria creant un grup de treball. Cada professor o professora podria dedicar-se 

a la recerca en un camp en concret.  

 

En  relació  al  valor  de la  competència  multicultural  en  la pràctica professional 

Els centres d’ESO no mostren una actitud inclusiva de l’educació multicultural.  

o En la majoria de les propostes dels centres es fan activitats multiculturals de forma puntual, “no hi 

ha prou en fer uns esmorzars multiculturals, celebrar la setmana multicultural…, caldria que els 

centres tractessin Ia competència multicultural de forma transversal.  

 

o La funció del càrrec de coordinació intercultural hauria de fer el paper d’actuar i d’informar, tot i 

que és una coordinació des del LIC, hauria de tenir una funció més globalitzadora. 

 

o Els PEC (Pla Educat iu de Centre) i el professorat d’EVP mantenen una visió limitada de la 

diversitat cultural i l’educació intercultural. 
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El currículum d’EVP a l’ESO està construït  a  partir de  paràmetres formals  de  l’art  occidental  

i  amb  la  distribució  de rols artístics característics del món adult.  

o Hi ha poc temps per treballar les matèries amb uns continguts determinats. "dues hores a la 

setmana és poc". Per poder treballar conceptes de competència multicultural caldria tenir més 

hores per impartir aquesta matèria. 

o En relació a l’estructura de I'actual currículum oficial, hi ha una part del professorat que els 

agrada, ja que “és fàcil de fer servir amb l’alumnat d'ESO i “és obert i es pot adaptar bé pel que fa 

a l’ordre i a la seva interpretació”, a més, “fer la tasca de revisar el currículum és molta feina”. 

Però, hi ha professorat que considera que caldria modificar el currículum oficial i es planteja com 

es pot fer la modificació per fer un currículum més real? Una de les propostes ha estat la de fer-

ho a partir de la realitat de cada centre.  

o Hi ha diferents posicions de com ha de ser un currículum multicultural:  

- Incorporar dins de les diferents unitats de forma transversal i com a una unitat específica 
(per obtenir consciència del que es tracta). “No cal retocar tota la matèria, només es 
tractaria d’incorporar el tema de la multiculturalitat”. Incorporar la multiculturalitat en cada 
una de les unitats. De forma transversal al currículum i dins del centre. Com es pot fer un 
treball transversal amb altres matèries? 

- “No hi ha prou en posar imatges de diferents lIocs”. Cal reestructurar les unitats del 
currículum (eliminant, afegint, reduint o donar importància a certs aspectes...). Caldria 
mesurar la proporció específica relacionats amb la multiculturalitat en els continguts i en el 
treball pràctic.  

- Incorporar la multiculturalitat en una unitat específica. Amb una sèrie de treballs concrets a 
cada unitat.  “Per exemple es podria incloure a la unitat didactica de la comunicació”. 

o Els documents oficials fan un tractament molt abstracte de la diversitat cultural. No proposen 

continguts artístics com a eines integradores. La postura del currículum normatiu és tancada en 

ver a la multiculturalitat. 

o El professorat d’EVP no coneix bé les propostes curriculars oficials. “No s’acaben d’entendre 

algunes paraules”. Cal plantejar-se si es coneixen bé les competències bàsiques oficials i si es 

garanteix la seva total aplicació, “les programacions es construeixen modificant l’ordre del 

currículum oficial”. Normalment es treballen els continguts d’una forma superficial i si s’utilitza el 

llibre de text es selecciona de manera pràctica “el que li agrada i el que no”. 

 

En relació a les actuacions i propostes educatives 

Cal recollir experiències pedagògiques d’educació multicultural en educació artística.  Com 

han de ser els recursos per a treballar la competència multicultural?. 

o Un material real i que sigui aplicable, útil i pràctic i que tingui exemples d'exercicis i propostes 

factibles. Han d'incloure aspectes teorics?  Es fan moltes coses a I'aula pero no esta estructurat. 

o Hi ha professorat que sap anar trobant recursos de diferents llocs, però d’altres els costa molt. 

S'han de tenir recursos per buscar imatges amb coherència. Quan s'han trobat les imatges cal 

seleccionar-les. Compartir la recerca segons els àmbits d’interès i de comoditat del professorat 

participant. 

o És necessari plantejar noves formes d’aprenentatge basades en pràctiques interdisciplinars  reals 

que contemplin, més que continguts parcel·lats temporalment, objectius educatius que possibilitin 

el desenvolupament d’experiències conjuntes i motivadores. 
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o Cal trobar unes pautes que ajudin a entendre com les diferents cultures i societats influencien a 

través de les imatges. És més fàcil treballar la multiculturalitat en una o una altra unitat? 

o Cal saber incorporar imatges de forma seleccionada, coherents i amb una estructura des d’uns 

criteris establerts. Però, quines imatges s'han d'escollir? Cal treballar en base de totes les 

cultures? De quines cultures i subcultures estem parlant? Cal saber com enfocar el nou 

currículum tenint en compte la multiculturalitat. 

 

o Depén de cada centre, del material i dels recursos que es disposa a I'aula i al centre. Per 

seleccionar els continguts s'hauria de fer a partir de les pròpies experiències del professorat. 

 

o El recurs del llibre de text (tant en format paper com en format digital), com ha de ser? 

Actualment, l’oferta de lIibres de text d’EVP
20

 no incorporen la competència multicultural, només 

hi ha una editorial que parla del concepte de multiculturalitat dins un apartat específic, dedicant-hi 

dos paràgrafs. S’hauria de demanar a les editorials que els materials i recursos (llibres de text, 

materials digitals,etc.) es dissenyin des d’una visió multicultural.. 

 

o Els llibres de text, a nivell d'imatges, haurien d'estar més equilibrats en percentatge. Els lIibres de 

text es preparen a partir del currículum oficial per això no hi ha el tractament de la competència 

multicultural de froma integrada. Que es puguin entendre els conceptes, “uns libres de text 

absolutament factibles de portars, amb conceptes teòrics que no siguin ni ridículs ni de nivell 

unlversitari”. Si s'utllitza el llibre de text s'acaba d'impartir el contingut demanat a cada nivell?  

 

o Cal plantejar el lIibre de text com una guia per I'alumnat i pel professorat. Ha de ser una guia 

d'orientació de conceptes de com treballar-Ios. Els conceptes teorics haurien de ser molt concret. 

Les activitats han de ser mol practiques, molt útils. S'ha de tenir molt present la diferencia entre 

cicles. “Els canvis entre l’alumnat de primer i de segon d'ESO és espectacular”. 

o Elaborar un material (conceptes i imatges) poc pautat, poc lineal, de carácter general i adaptable 

a cada necessitat del discurs i les experiències del professorat. 

o Recollir imatges de diferents cultures a partir de temàtiques concretes i fer-ne un anàlisi 

posteriorment. 

o Caldria facilitar les relacions amb d'altres països a nivell de recursos pedagògics, d'institucions 
educatives, museus, activitats artístiques o culturals diverses. Que hi hagués portals 
especialitzats.  

o La nostra àrea, quan treballa l'expressió, facilita que sorgeixen els referents visuals de cada 

cultura. Ser sensible i incloure aquests aspectes és molt enriquidor. 

o És necessari un nou projecte curricular que plantegi formes d’aprenentatge basades en pràctiques 

interdisciplinars reals i que respectin el pluralisme cultural. Seria interessant utilitzar les noves 

tecnologies (pàgina web, blogs...)  per posar el material recollit o elaborat pel professorat. Seria un 

lloc comú i públic de les aportacions del professorat. 

o Desenvolupar el pensament artístic de l’alumnat. El  material  que  es vagi elaborant donarà  la  

responsabilitat  que  li  correspon  a  l’educació  artística que  es  basa  en  formar  a  l’alumnat  en  

el  seu  llenguatge  per  tal  que adquireixi  una  competència  comunicativa,  crítica,  reflexiva  i  

productiva,  aportant  la  cultura suficient  i  basada  en  el  desenvolupament  de  la  persona,  amb  

l’objectiu  d’arribar  a  una competència multicultural d’una manera natural. 

                                                           

20
 A partir de l’anàlisi del llistat de llibres de text homologats per la Generalitat de Catalunya. 
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D’on es pot aconseguir informació sobre plantejaments i recursos de competència 

multicultural?   

o Es proposa que seria interessant fer una crida al professorat d’EVP de tot Catalunya per tal de 

recollir el material i propostes que fan servir i els seus plantejaments en relació a la multiculturalitat. 

o El professorat d’EVP té una actitud constant a l’hora de buscar imatges, “és molt visual”. 

L’objectiu de la recerca d’imatges és per il.lustrar els conceptes que ha d’ensenyar. Es pot 

aprofitar per buscar imatges relacionades amb diferents cutlures, però, “què es pot fer després 

amb totes les imatges recollides?”  

o Molts dels recursos que hi ha a la xarxa ajuden a preparar les classes. Els treballs de I'alumnat 

es podrien penjar sistemàticament a la xarxa. 

o Es pot fer recerca per Internet dels recursos pedagògics. No hi ha suficients recursos, ja que és 

de mal accés a l’haver-hi un sobreexcés d'informació però no especialitzada ni unificada. 

o Com s'espera que sigui el material per treballar la multiculturalitat? 

 

Es proposen aspectes concrets considerats multiculturals. 

o Cal "passar" dels elements utilitzats fins ara i posar-se a I'altra banda o cal tenir-ho en compte? 

 

o Els materials i els recursos didàctics amb una competència multicultural han d’estar 

relacionats amb temàtiques del món de la comunicació, els mitjans audiovisuals, la televisió el 

cinema, la creació digital de vídeo,  les expressions plàstiques i les arts en general. Cal saber 

que hi ha altres camps d'aplicació diferents (disseny, còmic...) que sempre queden arraconats a 

causa de la manca de temps.  

 

o Relacionar la vida quotidiana amb la cultura visual. És una materia molt amplia, és com una 

"esponja", molt receptiva i mimètica de les circumstàncies (recollir una serie de TV ... ). 

 

o Han de ser elements que cridin I'atenció als i les adolescents (les imatges dels jocs de les 

"maquinetes"). S'ha de proporcionar un material més proper a I'alumnat i de diferents cultures. 

 

o Cal tenir en compte els nous terrenys que se'ns ofereixen, és molt ampli i realment té joc. 

 

o Buscar maneres d’entendre, de veure i de viure de diferents parts del món, en moments i llocs 

puntuals. Recollir tota una sèrie de documentació d’obres d’altres països de tot el món. 

 

o Investigar la informació recollida per nivells socio-cultural, per descubrir i ser conscients com 

influeix l’estructura política i social en les manifestacions visuals (cartells, publicitat, edició 

revistes…). 

o Es proposen idees concretes per trobar recursos aplicats a àrees concretes: Imatges d’un jardí 

japonés, una familia dels Andes, un carrer de Marràqueix, cartellisme de publicitat, a l’Africa, al 

Japó o a la Xina. Detectar els arguments visuals i estètics utilitzats a la mentalitat predominant de 

cada país, amb la finalitat d’entendre com aquets aspectes influencien en la manera de mirar de 

l’alumnat.  

o Cal vigilar quan s’expliquen conceptes històrics, cal mostrar imatges de diferents àmbits (història 
de l'art, publicitat, contracultura, art contemporani,...), elements d'altres cultures i, al mateix temps  
incentivar la recerca de referents diversos.  
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Com és l’alumnat que hi ha a les aules d’EVP a l’ESO? 

En general, hi ha dubtes de si cal treballar en base de la cultura de l’alumnat que hi ha a l’aula o si 
s’ha de proposar un currículum multicultural independentment de la procedència de l’alumnat de 
l’aula.  

o Veuen milers d'imatges cada dia però “són uns analfabets visuals”. Com més imatges veuen i 
analitzen, més idees tenen? Necessiten tenir estímuls per poder anant tenint idees? L'alumnat 
amb poc bagatge cultural són pobres tan visualment com a nlvell d'expressivitat i d'imaginació. 

o No tenen els mateixos referents culturals que els adults. Tenir en compte diferents cultures i 
subcultures els ajudarà a enriquir el camp d’anàlisi i ajudarà a tenir una visió més global de l’àrea. 

o Cal un equilibri entre veure i analitzar. Els costa molt la part d'analisi i reflexió. Fins ara s'ha 
potenciat més tot I'aspecte del resultat del treball (làmina o treball corpori). Fins ara s'ha tractat 
per sobre la part de mirar, d'anàlisi, de pensar, de discutir i de classificar les imatges. Quan es 
proposa un analisi I'alumnat no el sap fer. Costa molt fer anàlisi d'imatges. 

o En relacló a I'alumnat que ve de fora (aula d'acollida): Que els hi oferim? El bagatge és molt 
humâ, el de casa seva. Són conscients que venen d'una altra cultura? Necessiten una base 
teòrica per materialitzar el  que van aprenent amb una certa qualitat. 
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7. Conclusions  

 

La meva conclusió com a recercadora 

A mesura que et vas relacionant amb la temàtica del treball prens consciència de la pròpia situació 

davant del tema. D’entrada cal tenir present que totes les cultures són processos dinàmics i canviants 

d’adaptació i aprenentatge i, si acceptem aquesta idea, entendrem que no hi ha jerarquies entre 

cultures, per tan no hi ha cultures ni pitxors ni millors. I, és des d’aquesta mirada que he treballat 

durant tot el procés de la recerca. Realitzar aquest treball m’ha donat l’oportunitat d’aproximar-me al 

professorat d’educació visual i plàstica dels centres d’ESO de la comarca de l’Alt Empordà, que com 

jo, som persones transmissores de referents culturals. Al donar veu als seus pensaments, dubtes i 

experiències m’ha fet reafirmar que encara cal treballar per adquirir, de forma profunda i conscient, 

una mirada multicultural, tant per ser autoreflexives i crítiques amb la pròpia cultura, com per poder 

arribar a entendre el punt de vista de les altres cultures. 

 

Conclusions en relació als objectius proposats 

(1) Definir la competència multicultural en educació artística. 

De quina manera es poden establir unes pautes, des d’una perspectiva oberta i dinàmica, que ajudin a 
definir la competència  multicultural en educació artística i de  tots  aquells conceptes i  relacions que ho 
necessitin per a la seva comprensió? 

 

 El sistema educatiu català no ofereix una formació bàsica en valors de multiculturalitat, i no 

té una visió crítica i oberta amb la competència multicultural.  

En les indicacions generals i curriculars es continua mantenint uns patrons i esquemes rígids del 

concepte de competència multicultural en educació artística, utilitzant de forma dispersa l’expressió 

diversitat cultural. És des d’aquesta manca de pautes que és difícil trobar una definició al concepte 

de competència multicultural des de la pràctica docent. 

 

 Cal aprofundir en la perspectiva professional del docent com a educador o educadora 

multiculturalment competent en educació artística.  

En general, el professorat d’EVP no té una visió multicultural de l’assignatura, ni la consciència i 

la visió global i oberta de les diferents cultures que cal per ser un o una docent competent en 

educació artística. Cal continuar esbrinant quines són les necessitats que es generen de la pràctica 

educativa i detectar la relació entre els documents normatius  i  les programacions específiques 

d’EVP. 
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És necessari crear un procés de revisió dels principis i actituds del PCC oferint programes de 

formació de professorat que l’apropi  a  una  visió  de  competència multicultural, potenciant 

l’educació artística i visual com a àrea integradora en projectes didàctics dels centres educatius.  

És important continuar elaborant i concretant unes pautes que acabin de definir aquesta 

competència i, fer-la arribar al professorat d’EVP per tal de con tribuir a crear una visió més 

oberta del concepte i generar actituds conscients envers l’educació de la competència 

multicultural. 

 

 

(2) Definir com entén la competència multicultural el professorat d’EVP. 
Com es poden crear i dinamitzar xarxes de discurs entre el professorat, de manera que es puguin 
compartir els resultats de les seves reflexions i projectar-les, posteriorment, en el seu treball quotidià? 

 

 Cal tractar l’educació cultural com una visió ampla i oberta de la cultura i integrar-la de 

forma transversal en les activitats de centre.  

 

L’àrea artística està molt marginada dins del conjunt de l’ESO, un aspecte que fa molt difícil un 

tractament global i enriquidor de la multiculturalitat dins dels centres. Si els centres de secundària 

i el professorat d’EVP no elabora les seves propostes educatives des d’aquests paràmetres, no 

es crearà un una visió postmoderna de la competència multicultural. 

 

 

 Cal repensar el currículum d’EVP actual ja que té un caràcter tancat i massa pautat, 

amb un caire formalista que parteix de  la  percepció  visual  com  a  font  d’aprenentatge,  

d’anàlisi  i  de  construcció.  

 

Es construeix a partir dels paràmetres formals de l’art occidental i la distribució de rols 

característics del món adult de l’art contemporani i occidental: crítics, estètics, historiadors de l’art 

i artistes d’estudi (Efland, 2003). 

 

 

 Cal trobar la manera d'articular una xarxa de col.laboració entre el professorat d’EVP a 

l’ESO de la comarca de l’Alt Empordà per tal d’elaborar materials i propostes concretes.   

Hi ha un progressiu augment en recursos TIC. En comparació a anys anteriors cada cop s’obren 

més possibilitats de connexió i comunicació via telemàtica, un aspecte a tenir en compte per crear 

i dinamitzar xarxes de comunicació (Webquest,Wiki...) entre el professorat. Uns recursos que el 

professorat d’EVP de la comarca.de l’Alt Empordà pot aprofitar per compartir recursos entre el 

professorat i buscar maneres per intercanviar informació i experiències. 
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(3) Definir els recursos pedagògics per un aprenentatge des d’una competència multicultural.  
Quina possibilitat hi ha per elaborar materials que facilitin el desenvolupament de l’àrea en els 
continguts, el disseny i les estratègies amb activitats incloses dins una competència multicultural i 
promoure’n la divulgació mitjançant diversos canals de difusió, per tal de facilitar-ne l’aplicació 
individual i col.lectiva? 

 

 

 Cal concretar estratègies educatives útils en l’àrea d’EVP per tal de treballar des de la 

competència multicultural.  

Cal concretar quina àmbits d’actuació, quins camps d’aplicació, quines temàtiques i quines 

manifestacions artístiques són les que actuen amb una competència multicultural per tal 

d’elaborar recursos i materials des d’una visió multicultural.  

És important trobar la manera de recollir els recursos i materials que el professorat d’EVP utilitza 

per treballar la multiculturalitat per estructurar-ho i compartir-ho amb la resta de professorat. Així 

com, crear-ne de noves per tal de treballar la competència multicultural dins l’àrea. 

S’hauria de motivar la participació en el treball interdisciplinar entre altres matèries, per aconseguir 

una millor competència multicultural en les programacions d’EVP a l’ESO.  

 

Com a reflexió final podria servir la classificació en categories que Clara Perxachs fa en la seva 

llicència d’estudis Proposta per a l’actuació del professorat: materials curriculars per a la comprensió 

del patrimoni i atenció a la diversitat, quan proposa treballar la competència multicultural a les aules.  

 Els temes i el tractament multicultural en l’educació artística hauria de ser a partir de blocs 

temàtics comuns a totes les cultures com la història, la religió, la família, la natura, els animals, 

d’entre d’altres. 

 Els tipus i les formes d’art és a través de la generalització del concepte del medi artístic, que cal 

treballar-ho, una forma d’incloure l’art “canònic” però també l’artesania i les expressions populars, 

la cultura visual contemporània suportada en bona mesura pels mass media, i els aspectes 

estètics d’identificació cultural com la gastronomia, la perruqueria, el vestit, la decoració, la 

vivenda, el disseny dels objectes quotidians i funcionals..., d’aquesta manera es pot crear una 

entesa multicultural i, a la vegada una crítica a l’etnocentrisme per part de qualsevol grup. 
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