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INTRODUCCIÓ

La inadaptació a l’educació secundària obligatòria, per part  dels adolescents

que formen part, del que es coneix com a “col·lectiu en situació de risc”. I l’ajut

que poden aportar els ensenyaments artístics per ajudar-les a la seva

integració social.

És l’objecte d’aquest treball.

Conductes disruptives per part d’aquests adolescents, provoquen en els

centres d’ensenyament secundari, situacions conflictives, i a l’adolescent, ràbia,

frustració,  manca de comunicació i motivació. Això, repercuteix en un rebuig a

l’escolarització, provocant un alt grau d’absentisme escolar, a la vegada, que

uns greus dèficits d’aprenentatge.

Moltes d’aquestes conductes tenen el seu origen en problemes de tipus

emocional i situacions socials, que converteixen als adolescents en éssers

especialment vulnerables, dins l’estructura social actual.

Un dels problemes més preocupants en els centres d’ensenyament secundari,

són aquestes conductes disruptives i les actituds de violència i agressió cada

vegada més freqüents, en l’àmbit escolar.  Aquestes conductes agressives, i

les situacions que provoquen, generen preocupació, desmoralització i estrès,

en el professorat que  pateix aquests comportaments.

Això, és una situació que els supera i una realitat que no pot ser ignorada.

En aquest entorn em vaig plantejar, l’anàlisi, estudi i una possible via de

solució, al problema que suposa per els centres d’ensenyament, l’alumnat amb

risc de  marginació social.

Veient com els ensenyaments artístics poden ser un valor d’int egració per

a l’alumnat amb risc de marginació social  .

Ja  que: la marginació social: és un procés, no una condició .

                   El marginat social pot sortir- s e, amb ajuda.
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ANTECEDENTS DEL TEMA OBJECTE DE
L’ESTUDI

La recerca que es realitza en aquest treball, té com a referència i punt de

partida l’experiència, els coneixements i els resultats obtinguts de les propostes

i pràctiques,  experimentades amb els meus alumnes, al llarg dels molts anys.

Vaig començar aquesta recerca, perquè no podia comprendre, com una

matèria creativa i artística, no “enganxava” aquest tipus de l’alumnat, violent,

amb conductes disruptives i amb un alt grau de risc de marginació social. Ja

que, normalment aquest tipus d’adolescent,  és bastant creatiu, original i artista.

No obstant això, vaig veure i entendre ràpidament  que l’alumnat violent,

agressiu, marginal, i indiferent, no pot treballar amb una demanda de

constància, concentració, reflexió, observació, organització.... i a sobre, estar

assegut molta estona, davant d’un paper petit, de mida normalment Din A3.o

A4.      Es una situació que el supera .

Els adolescents en perill de marginació, o ja inclosos en aquesta, han perdut la

consciència dels valors. Moltes vegades, viuen en famílies amb forts conflictes

interns, amb situacions precàries, amb pocs ingressos. Aquesta situació els

suposa, inestabilitat, precarietat, absència de control, i el que és pitjor, per

molts d’ ells, carència d’afecte i viure en la invisibilitat, i soledat.

Aquesta  soledat, és invisible mentre es pateix en silenci, però quan explota

reclamant atenció, és  un gran problema, un gran motiu de preocupació, a més

de provocar unes conductes disruptives que requereixen  molta atenció.

La inadaptació escolar per part d’aquest tipus d’alumnat, és una realitat existent

en els centres de secundària. És normal trobar alumnes que no s’integren a la

comunitat escolar . Consideren que és una imposició, gens engrescadora, i fora

de la seva realitat.
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La importància que té el carrer en la vida d’aquests adolescents, és molta, ja

que per ells, és el seu espai d’integració.

Els carrers, i els seus espais,  on ells  amb els seus graffiti, poden expressar

tot el que volen, sense acotacions d’ensenyança, en moviment, amb

espontaneïtat, velocitat,  i amb el repte d’una superfície gran, “el mur”.

Trobant, el recolzament i reconeixement dels seus,  ( la seva tribu urbana), ja

que no solen treballar individualment, sinó en equip. I això, és en gran part, el

seu món de llibertat.

Creant –se entre tots,  una falsa autoestima.  A més, de generar en ells

mateixos un rebuig, a tot el que  es pensen, que mai seran capaços  d’arribar a

aconseguir.

Aquesta situació els supera, i és una realitat que els aboca a condicions

d’extrema vulnerabilitat.

Per aquestes raons, i per donar resposta aquest problema social d’adolescents

amb risc de marginació, creia convenient fer propostes noves, i corregir o

adaptar les propostes actuals, que no donen els resultats desitjats,  per no

crear aquestes, vincles de comunicació i recolzament, entre l’alumne, el

professor i el grup classe.

Els criteris,  les orientacions didàctiques, la metodologia, els procediments i les

activitats d’aprenentatge d’aquest treball, són fruit, del   pragmatisme,   la

intuïció, i    l’observació en situacions complicades,    any,  darrera   any,

observant,   i analitzant  a aquest tipus d’alumnat , el que feien i com o feien,

com i quan desenvolupaven la seva violència, conscientment o

inconscientment.

.

He intentat al llarg d’aquest temps, posar els mitjans possibles, per un

aprenentatge que afavoreixi el procés de sociabilitat  de tot l’alumnat en un

marc de participació, capaç de garantir el diàleg i la integració.

Aquest anys d’observació i recerca, m’han ajudat a treure conclusions i nous

projectes, generant un enriquiment, i sensibilitat envers els que tenen més

problemes personals, socials i de convivència, així com idees per la realització

d’aquest projecte.
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Idees i estratègies que a mi personalment m’han donat bons resultats.

Com a professora de Visual i Plàstica les qüestions apuntades en l’apartat

anterior, em van portar a pensar, que una possible manera d’abordar els

desafiaments presents en la nostra societat actual, com és:” la realitat d’una

generalització de la violència,  que té el seu ressò en l’àmbit educatiu,” podia

ser la realització d’aquest treball de llicència, desenvolupant estratègies i

actuacions  que poguessin ajudar en la comunicació amb aquests alumnes en

situació de risc, per poder apropar-nos, escoltar-les, ajudar-les i poder

resoldre’ls situacions de conflictes, afectives, i  de soledat que ells pateixen.

El currículum de Visual i Plàstica contempla totes les possibilitats d’activitats,

procediments i materials,  que s’enumeren en aquest projecte.  Però la realitat

en les aules és, que aquesta part procedimental del currículum és contemplada

amb menys profunditat.

La possibilitat de portar a terme  l’aula -taller   de  pinto - escultura, d’expressió

artística , i graffiti, amb diferents treballs a la vegada i tots ells, de certa

complexitat i mida. Amb materials que requereixen un cert coneixement, per

part del professorat, ( pols de marbre, pedra pòmez, sorres, comportaments de

la roba en guix, òxid, esprais...)

Sembla, que tot això dóna una certa por.  I, el professorat s’inclina més per la

bidimensió  : dissenys, còmics, cartells, grafisme, dibuix artíst ic...

Per a l’alumnat amb risc de marginació, per conduct es disruptives, aquest

tipus de treball suposa: observació, tècnica, conce ntració, polidesa,

constància... tot el que aquests alumnes de bon pri ncipi, no poden

aconseguir .

Pot ser, que les meves especialitzacions d’escultura i pintura m’hagin  ajudat

més, a investigar i experimentar  en aquesta vessant tan engrescadora.
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Normalment, l’especialització del professor de Visual i Plàstica és de pintura, i

aquesta sembla ser la raó de la poca incidència en les aules, d’aquest tipus de

treball, més matèric, tridimensional, escultòric.

I sense cap dubta, la manca de serveis escolars suficients, per donar resposta

als adolescents violents amb risc de marginació.

La pròpia idiosincràsia dels centres:  sempre hi ha manca d’espai,   manca

econòmica,  (sent aquestes propostes de poc cost.)... la realitat que es viu en

les aules, costa que els alumnes portin material... Tot això, fa que els

departaments de visual i plàstica, hagin de repartir l’assignació econòmica del

departament, (no gaire esplèndida), per dibuix tècnic, dibuix artístic, disseny,

dos cicles de l’ESO, batxillerats, material fungible,...tot això fa que el

professorat  s’inclini més per la bidimensió, amb els seus materials, i espais,

que arriben a més alumnat.

Donada la manca de previsió, o buit existent en la secundària, per a tenir

classes dirigides i pensades per atendre aquest tipus d’alumnat.

Al professorat, cada vegada més,  li demanen més obligacions i no sempre pot

assumir la responsabilitat de buscar, analitzar i avaluar l’efectivitat en el procés

d’ensenyament – aprenentatge, de tots els recursos de que disposa.

És per això, que cal sumar esforços perquè pugui disposar de material adient,

que faciliti la seva tasca docent.

La meva recerca i experimentació va dirigida per donar al professorat recursos,

idees, experiències, procediments, activitats, processos, temps, materials, els

possibles problemes i les possibles solucions  a aquestos.

L’altra propòsit del treball, esta orientat a com podem apropar-nos, ajudar i

donar alternatives als violents,? amb la nostra  ac titud de demanda de

força, ràbia, ira,  en vers  el suport, i  així des carregar  la seva  frustració.
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FINALITAT DEL PROJECTE

La finalitat més rellevant que es  persegueix és:  l’oferta d’un treball que a

través dels ensenyaments artístics, possibiliti la integració de l’alumnat

amb risc de marginació social.

Obrint una via educativa que ajudi a la seva solució. Fent-nos capaços de

donar recolzament als alumnes amb risc d’exclusió social.

 Els marginats poden viure dins de la societat, però es troben al marge

d’aquesta.

L’oferta i intenció d’aquest treball és oferir la possibilitat a   professors i alumnes

a familiaritzar-se amb uns recursos d’expressió més propis de tribus

urbanes:”graffiti “, i les seves noves tendències, barrejades amb altres

expressions artístiques matèriques pròpies de l’art contemporani esculto –

pictòric, on l’alumne, no es trobi ofegat per acotacions i habilitats prèvies, sinó,

que pugui desenvolupar directament la seva ràbia, força, el seu “anti tot”, i vegi

que la seva obra pot assemblar-se a la dels artistes ” reconeguts per la

societat .”

El recolzament en les obres dels artistes contemporanis, ens permet fugir dels

clixés i estereotips, ja que els seus autors van més enllà del que mana la

tradició.

L’art contemporani té un seguit de característiques que aporten una gran

riquesa d’expressió, de llibertat, fugida dels tòpics, innovació constant,

diversitat de mitjans, descobriments casuístics...

El fet de ser un art que interroga i desconcerta, ens planteja la necessitat de

establir diàleg per intercanviar les diferents visions i opinions, a més,  barrejat

amb altre medi d’expressió més proper a l’adolescent, els  “graffiti”,

s’aconsegueix un vehicle per la comunicació i valoració de l’opinió dels altres.

La finalitat és: la integració escolar . El principi d’antireactivitat diu que les

dificultats d’aprenentatge d’un alumne no depenen només d’ells, sinó també de

la resposta que ofereix l’escola davant d’aquestes.
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La resposta que proposa aquest treball, és el recolzament  en les obres dels

artistes contemporanis, que ens permeten fugir dels clixés i estereotips, ja que

els seus autors van més enllà “ del que mana la tradició.”

Els adolescents de 12 – 16 anys amb risc de marginació, violents, conflictius i

amb baixos rendiments escolars, sovint retrocedeixen en l’expressió artística,

perquè s’adonen   de que el que saben  fer, no concorda amb el que veuen ni

amb el que volen dibuixar.  A més, no tenen la predisposició, paciència,

polidesa, constància, observació... que normalment requereixen els treballs que

se’ls demanen, en els centres de secundària.  Tampoc, de bon principi poden

estar quiets, asseguts, sense parlar, i sent un més del grup – classe. Per

suposat, tampoc admeten cap judici de valor al seu treball. Responent

normalment d’una manera violenta, a qualsevol comentari o suggeriment.

Això provoca, que  un dels conflictes més preocupants dels centres

d’ensenyament secundari, siguin aquestes conductes agressives i antisocials,

tant individuals, com de petits grups. Moltes d’aquestes conductes,  de falta

d’interès, manca d’atenció, tenen el seu origen en problemes de tipus

emocionals, i en dificultats en les relacions socials.

Així doncs, l’ensenyament aprenentatge de l’obra artística actual, art

contemporani matèric, esculto - pictòric, l’art urbà,  el graffiti, i la integració de

tots ells, com procés creatiu i expressiu, és la finalitat que es proposa a través

d’aquest treball, per fer avançar aquest tipus d’ alumnat, amb la capacitat de

poder expressar  tot allò que senten.

Descobrint que poden expressar-se i crear amb originalitat, imaginació, a més

de la pròpia  satisfacció personal amb el resultat creat. Veient que el que fan és

una corrent artística, reconeguda per la societat, i de no fàcil accés.

A la vegada, que es fomenta la seva autoestima.

Prendre decisions sobre l’adequació del material, el procediment a escollir... pot

permetre avançar cap a l’autonomia, cap al desenvolupament personal, en el

qual les estratègies, activitats i materials curriculars, constitueixen un recurs útil

per aconseguir els objectius proposats.
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Per tant, aquests ensenyaments artístics, són un vehicle per la comunicació,

participació i valoració de l’opinió dels altres.

La finalitat  que es proposa respecte als procedime nts : és, que als ulls dels

alumnes, uns materials alguns molt propers, però en el fons desconeguts,

siguin reconeguts després, com a mitjans expressius, que poden ser utilitzats

en l’execució “d’obres artístiques.”

Terme, que per molts d’ells esta limitat a designar obres realitzades amb algun

procediment dels considerats clàssics, dins del món de l’art.

L’alumnat, ha de conèixer les propietats  més significatives dels materials, i la

influència dels seus comportaments, per obtenir resultats de caire artístic, amb

materials del seu entorn, que mai s’ha adonarien del aprofitament que  podrien

obtenir, per a aquesta vessant artística.

Pot ser, que donin més importància el procés de desenvolupament i

transformació d’alguns procediments, per sobre dels resultats finals.  Per això,

s’inclouen seqüències didàctiques   àmplies amb exploració,  recerca, i amb

diversitat de nivells. Aquesta curiositat per els procediments i el seu

comportament, genera diàleg, que és una de les finalitats que pretenem.

És proposen procediments de composició matèrica, de factura més expressiva i

no tant d’ofici i acotades, i  d’altres més properes a tots ells, el “graffiti,”

signatures... Amb els graffiti, sempre s’aconsegueix un vehicle per la

comunicació i valoració de l’opinió dels altres, sempre, sota un caire artístic

pictòric.

La riquesa i varietat dels procediments i materials que es proposen en les

activitats,  faran que funcionen, i a sobra, s’aconseguirà que la participació del

grup sigui poc a poc, alta.

Els  conceptes i forma d’expressió són molt diferents al que normalment es

treballa en els centres de secundària, i també son diferents, del que ells

denominen i consideren  art.

Aquesta darrera concreció possibilita adequar els mètodes i les intensitats del

grau i tipus d’aprenentatge al nivell de l’entorn de l’alumne, a la informació
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social que se’n tingui, als interessos dels alumnes, i a les pròpies capacitats i

experiències. D’aquesta manera es flexibilitza enormement el sistema i no es

prescriu de forma homogènia i uniforme, el que s’ha d’ensenyar.

N’hi ha una necessitat d’ensenyar ha tenir una actitud “ecològicament correcta”,

al utilitzar els materials i estris, observant que siguin classificats per al seu

reciclatge i evitar l’ús desmesurat que suposa  el consum excessiu de

materials, al realitzar els procediments.

La finalitat que es proposa respecte al centre: és posar a l’abast del

professorat i del centre d’ensenyament, uns materials curriculars que poden ser

utilitzats com a matèria optativa o complement per la docència.  Adaptats als

recursos tècnics accessibles i manipulables  en la pràctica educativa,  en la

realitat de les aules, i pensant en les necessitats de recursos dels centres

d’ensenyament secundari.

 En la planificació d’aquest treball s’han tingut molt presents les possibilitats

reals a  l’ Institut i la dinàmica que genera un grup heterogeni d’alumnes. A

més, es garanteix l’aplicabilitat a l’aula i la temporalització assignada, la qual

permetrà un recorregut ràpid, però complet, pel ventall de recursos matèrics en

ús.

Sé, que no podem pretendre que l’ Institut resolgui tots els problemes, però

podem col·laborar sentint que és necessari sensibilitat envers els que tenen

més problemes personals, socials i de convivència.  Procurant – les un procés

de socialització, en el que l’alumne s’adapti i s’integri a la comunitat escolar i

l’entorn social.

Hem de pensar que probablement la única ajuda que poden rebre molts

d’aquests alumnes, és la nostra, és a dir la del centre escolar, i els professors.

Les seves pròpies circumstàncies personals, la influència del seu entorn...

Necessiten per la nostra part, mesures de prevenció, d’inclusió, per evitar la

sensació d’abandó, de desemparament, provocades per famílies dèbils, o molt

fortes, i entorns hostils, i conflictius.
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Per això hem de procurar  organitzar dins de l’aula moments i canals de

comunicació, diàleg i normes, entre, l’alumnat, el professorat i la resta de la

comunitat educativa.

Les activitats d’aprenentatge estan dissenyades en funció de les necessitats

d’aquests tipus d’ alumnes, dels recursos disponibles en els centres de

secundària, i de les possibilitats del professorat.

L’adaptació curricular : Els professors tenim clar que els materials curriculars,

són un recurs necessari, com a suport del treball diari. Són instruments que

serveixen d’ajut en els processos d’ensenyament - aprenentatge

Les possibilitats expressives i de manipulació  dels materials plàstics, per una

banda,  les ofertes experimentals d’alguns materials, i les propostes i barrejats

dels procediments per altre, permeten crear unes propostes per l’adaptació

curricular, basada en concrecions del currículum que permeten individualitzar

els processos d’ensenyament – aprenentatge.   Amb això, aconseguim una

adequació i selecció  dels objectius educatius, la supressió o adaptació de

determinats continguts, i la modificació dels criteris d’avaluació.

S’ofereix un pla de caràcter instrumental, de maduració personal i social, per

atendre als alumnes amb risc de marginació social.

.

Les propostes que és fan d’activitats procedimentals, són mitjans especialment

facilitadors de l’atenció de l’alumnat, ja que permeten i suggereixen possibilitats

en aquest sentit, per les seves pròpies característiques.

Les explicacions i projectes que es desenvolupen no necessiten més que un

aula o espai i un mínim de material, no és necessari per part de l’alumne cap

coneixement previ de qualsevol tècnica de pintura.

La pintura s’adapta els diferents temperaments.
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OBJECTIU GENERAL

L’objectiu general que es persegueix és: la integració del alumnat amb risc

de marginació social, per a ser ciutadans preparats  per conviure, en una

societat  democràtica . Donant la seva visió interior de la realitat que l’envolta,

carregada de la seva pròpia passió i sentiments, respectant als altres i valorant

la importància del respecte a la dignitat personal.

OBJECTIUS:

  - Lluitar contra la marginació la violència, baix os rendiments o abandó

escolar .

Donant una formació en valors d’una manera senzilla i accessible a qualsevol
alumne.

- Ajudar amb un ensenyament centrat en la resolució  d’un problema

social, la violència, la marginació, l’agressió, la  indiferència, i la falta de

valors morals.

Donant propostes de treball que són un pretext i un vehicle per a la

comunicació i la posada en comú del grup - classe, generant entre ells actituds

obertes a qualsevol tipus de suggeriment.

 -  Facilitar una estada més llarga en un entorn ed ucatiu adequat .

Compensant carències primàries que es puguin detectar.

 - Elaborar propostes de treball i estratègies didà ctiques tenint en compte

els aspectes propis dels eixos transversals .

Per avançar en una educació en valors
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 OBJECTIUS DEL PROJECTE     

Es proposa  oferir un treball dirigit a facilitar l’ensenyament aprenentatge dels

alumnes amb risc de marginació social, en el marc d’una educació integral de

respecte a les persones.

Deixant que l’alumne és consideri responsable i protagonista directe del seu

procés d’aprenentatge, emprant una metodologia de diàleg i col·laboració.

Donant recursos que permetin al professorat diferents enfocaments

responsables i adequats en cada moment.

El treball, proporciona un material engrescador i estimulant pels alumnes, a la

vegada que proporciona molts moments  intercomunicatius i  xerrades, en el

seu àmbit més vivencial.

Per aconseguir els objectius concrets del treball, és proposa: dissenyar un

material que possibiliti:

-Introduir organització i racionalitat per fer possibles els objectius.

  -Ajudar amb un ensenyament centrat en la resolució d’un problema social, la

violència, la marginació, i la necessitat d’una via educativa que ajudi a la seva

solució.

  -Concretar marcs referencials que permetin elaborar materials adequats per a

l’alumnat potencialment conflictiu, d’acord amb els seus interessos particulars.

  -Proporcionar activitats d’aprenentatge fàcils, atractives i suficients per a

desenvolupar en classe, que afavoreixin el procés de socialització de tots els

alumnes en un marc de gestió democràtica,  capaç de garantir el diàleg.

  -Donar eines i mètodes que permetin a aquests alumnes canviar la seva

manera de pensar i actuar.
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  -Ajudar a establir les formes d’organització necessàries per l’optimització de

l’ús del treball en aspectes específics, ( psicomotricitat, inadaptats, dificultats

per acceptar les normes...)

  -Crear estratègies d’intervenció pedagògica que puguin preveure situacions

conflictives contraries a les normes de convivència.

  - Proporcionar, ajut escolar per contribuir al reforç de la formació bàsica, i

fomentar l’educació en valors per compensar carències primàries, que els

puguin allunyar del risc de marginació.

  -Aconseguir amb l’ajut de noves estratègies d’intervenció pedagògica, que un

alumnat, en principi violent, disruptiu, inhàbil sense comportaments adequats a

les normes bàsiques de convivència, esdevingui menys violent, disruptiu,

inhàbil, a través d’un procés d’aprenentatge eficaç.

  -Conèixer els materials del nostre entorn, tractant les seves propietats i la

seva possible reutilització i reciclatge, per aconseguir també la seva

conscienciació en la cura del medi ambient.

Sembla important, remarcar que la utilitat de les activitats de aprenentatge que

aquest treball proposa elaborar, no dependrà només del seu valor intrínsec sinó

del context en que es vulgui utilitzar.

El treball pretén ser pràctic, didàctic, i proporcionar recursos perquè els centres

i el professorat potenciïn accions de comunicació entre l’alumnat,  a més

d’afavorir el procés de sociabilitat  d’aquests, i la seva formació en valors.

Des de molt petits es manifesta una necessitat de participació  en tot allò que

tenim al voltant. Aquesta participació permet desenvolupar una educació en

valors, tenen com eix fonamental, la participació, base del consens, negociació

i diàleg.
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Un entorn participatiu dona recursos per el diàleg facilitant actituds i valors,

relacionats amb la solidaritat, vida democràtica, noves maneres de pensar i

d’actuar.

Hem de procurar que aquesta participació no s’aturi, o de recuperar-la per

aquells que per la seva situació personal la han perdut.

Aquest fet implica que l’ Institut ha de ser conseqüent possibilitant models de

comportament que puguin promoure conductes de respecte, participació i

diàleg. Però també, cal proporcionar ocasions i mitjans perquè l’alumnat

prengui decisions i facilitar que sempre que es pugui, les seves actuacions

tinguin un cert grau d’èxit.

Cal doncs:

- Facilitar  els  instruments  al  professorat per  a  una  correcta   alternativa

educativa.

 -Poder  ajudar  aquells adolescents qui  abandonen  els  estudis  sense  haver-

los  conclòs.

-Ajudar  als alumnes   en  circumstàncies  propicies  al  desarrelament  cultural.

Convé recordar un dels principals postulats pedagògics de la Bauhaus,

“L’estudiant ha de donar via lliure a les seves forces expressives i creadores a

través de la praxi manual i artística, desenvolupar una personalitat activa,

espontània i sense inhibicions, exercir integralment els seus sentits

reconquistant la pèrdua unitat psicològica. Educar per l’art, l’acció, i el treball

són les constants que poden considerar- se fonamentals en tot curs.”

Diu Colom 2001,

” L’ educació com un fer, no un pensar, perquè no es mai una obra acabada i

s’ha d’entendre com un procés de continuïtat.”
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 PRIMERA   PART
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PRIMERA  PART

“Avui tenim a disposició centenars d’estudis científics que demostren que la

violència no és instintiva sinó que s’ aprèn.”  Luis Rojas Marcos. Psiquiatre.

“Diuen que el violent “ no neix es fa.“ Segons Hanna  Arendt el mal sempre esta

creat per las circumstancies.

Per aquestes afirmacions  raonades, i llargament justificades en el món de la

psiquiatria i psicologia, sabem que hem de lluitar i fer un esforç des de els

centres d’ensenyament.

Per donar recolzament aquest tipus d’alumnat, violent, amb conductes

disruptives, que pateix rebuig a l’escolarització, i com a conseqüència

absentisme escolar i manca de motivació.

 Això s’acompanya freqüentment de molts fracassos i situacions conflictives,

provocades a vegades per l’entorn familiar, i social. Entorn social, predisposat a

rebutjar a l’adolescent, per les seves característiques, actituds agressives,

intolerància...

A la vegada   comporta també que aquests adolescents es dediquin, a activitats

marginals, i que siguin adolescents a càrrec de les institucions...

La marginació social: és un procés, no una condició .  El marginat social pot

sortir- se,  sabem que els podem ajudar i reconduir.

Aquest treball pretén fer una intervenció de recolzament i acompanyament, per

als centres de secundària, davant la preocupació de la comunitat educativa, al

veure que part dels alumnes presenten problemes de violència, agressivitat, i

formen part de grups juvenils no recomanables.

A pesar de la manca de serveis escolars efectius, per donar resposta als

adolescents violents amb risc.



22

Els professors hem de ser capaços d’apartar-les d’aquesta exclusió, amb la

nostra ajuda com a educadors, a sortir d’una situació marginal d’inadaptació, i

delinqüència.

 El centre es converteix en un lloc i recurs social, on s’integra la problemàtica

general del barri. Des de aquest, nosaltres els professors, hem de coordinar

programes de reeducació, detectar les situacions d’exclusió, les possibles

situacions d’assetjament, lluitar contra el fracàs o l’absentisme, controlar les

necessitats educatives més urgents.

I sobre tot encertar, procurant processos d’inserció o de socialització orientats a

la integració.                                                

És per això, que al llarg de tot el treball es farà molta incidència en la

importància que té el poder aconseguir  comunicació, i diàleg, amb aquests

alumnes, que venen d’una situació social de marginació, produïda per la

dificultat que tenen per integrar-se en el sistema de funcionament social. La

inadaptació no permet la socialització ni l’autonomia personal i això no permet

als adolescents accedir als recursos normalitzats, a més d’una pèrdua de

llibertat.

És prioritari i fonamental, que el propi medi, el centre, doni ajuda als estudiants

per sentir-se segurs i ens puguin explicar les seves experiències, procurant, fer

més incidència, en les seves actuacions d’implicació en situacions conflictives,

moments controvertits amb  el seu entorn, que  expliquin com i perquè, creuen

ells que han arribat a aquestes situacions, perquè  han pogut acostar-se  a

límits de marginació, situacions problemàtiques,  als altres nois violents...

Aquí és on els ensenyaments artístics, ens poden ajudar, ja que art significa

expressar emocions, i  molts problemes psicològics es refereixen a emocions.

 Per mitja, del treball creatiu, de l’expressió artística,  és pot plasmar

l’experiència i els sentiments individuals.

Persones que han viscut la violència, poden desenvolupar un progrés positiu, a

través de la seva iniciació en el procés i treball artístic.
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L’ artista com subjecte social, crític i testimoni dels fenòmens que té en el seu

entorn, observa, s’ expressa i pot representar a través de l’art  el costat més

amarg de la societat, de la violència, de la marginalitat.

Així, la pintura pot arribar a ser perillosa i pertorbadora.

 L’art modifica la percepció que tenim del món.

D’aquesta relació alumne, art, professor es genera una sèrie d’informació sobre

els casos particulars de cadascú, i d’una manera fàcil sortiran les seves

expressions anímiques.

El que ens demostra,  que resulta  necessari estar al  costat d’aquests

alumnes, per escoltar-les, orientar-les, reflexionar i facilitar-les altres opinions

menys controvertides.

A vegades no tenen a ningú que els escolti, pot ser, per pares inexistents, o

dèbils, per viure en famílies conflictives,......   hem de ser capaços de facilitar-

les un espai, en el que entre ells, s’ escoltin, s’ajudin, valoren les diferents

opinions, respecte al treball en general, al seu individual, la societat, l’entorn... i

tinguin un recolzament a més d’un seguiment, per part de la comunitat

educativa.

Que l’alumne  assoleix el camí cap a la integració i comprengui que viure en

societat suposa aportar i rebre

Amb tots aquests testimonis, es podrà fer un recull de material d’alumnes de

diverses procedències.  Que serà fruit de les situacions de marginació social

procedents del propi centre,  que es porten a terme actualment i en la realitat

social  d’aquest moment que estem vivint.

I, veurem com no podem minimitzar la gravetat dels conflictes.

Amb aquesta documentació, és podran promoure criteris i actuacions de

prevenció, adaptats i adequats per part del centre als problemes derivats d’una

situació d’inadaptació o marginació.
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 EXCLUSIÓ  SOCIAL

“proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente

excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven”   European

Foundation 1995:4

Exclusió social : La unió europea defineix l’ exclusió com: “La imposibilidad de

gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la imagen desvalorizada de sí

mismo y de la capacidad personal de hacer frente a las obligaciones propias,

en el riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus de persona

asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para las personas, y, en

las ciudades, para los barrios en que residen.”

El terme d’exclusió social neix en França, en els anys 70.

La influència dels programes de la Comunitat Europea, van expandir el terme.

Aquest es va utilitzar al principi per definir l’estat de pobresa.

L’exclusió es tracta de l’acumulació de problemes que no permeten a l’individuo

participar en la societat en la que viu.

El perfils dels marginats socials són: els joves en  risc, el fracàs escolar, les

llars sense estructura, persones amb trastorns psíquics, inestabilitat en els

vincles socials, problemes llargs de falta d’afecte, drogoaddictes sense

tractament... Els que viuen en barris marginals,  que es una població amb pocs

recursos, i que no poden trobar cabuda en altres indrets de la ciutat.

La marginació consisteix en la separació efectiva d’una persona, una

comunitat, o un sector de la societat respecte  al tracte social.

El marginat  no té els drets més bàsics, perquè la societat no se’ls reconeix i a

més ell, no pot reclamar-les.
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Per tant som nosaltres els professors, que tenim davant un alumnat que

necessita la nostra ajuda, per poder surtin –se, i ser capaç de valorar- se, i

estimar- se,

Proyecto cupif

La falta d’ interès per els nens de barris marginals, arreu del mon,  assegura

una taxa de  marginació per a el futur.

Donat, que la marginació social és un procés, no una condició, pot el marginat

sortir, amb el temps, dependent del grau d’ajuda, d’educació, perjudicis socials,

i politiques públiques.

És importantíssim que recordem des de els centres  sempre això,

        “que la marginació social és un procés no u na condició”
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MÓN DE LA MEDECINA

LUIS ROJAS MARCOS
 Professor de Psiquiatria, New York University

VIOLENCIA: TOLERÀNCIA ZERO
 Publicació Obra Social “ la Caixa”

Extracte:

L’’ús intencionat de la força bruta en contra d’un semblant amb el propòsit de

dominar, ferir, torturar o causar la mort, ha marcat amb cicatrius indelebles el

cos i la ment d’innombrables homes i dones,adults i criatures.

Segons l’ Organització  Mundial de  la Salut, la  violència  entre  les  persones

destrossa aproximadament 850.000 vides l’any, a tot el  món i  ocasiona

incomptables   perjudicis físics   i   emocionals

La propensió a la violència no es distribueix equitativament entre els dos sexes.

És un fet indiscutible que els homes mostren una major tendència a executar

actes violents, més que les dones. La prova estadística és contundent: els

homes cometen el 85% de tots els homicidis, i formen el 90% de la població

empresonada per crims de sang arreu del món. A l’hora d’explicar les

tendències violentes de les  persones, gairebé sempre sorgeix la competició

entre la influència dels gens i l’ impacte dels avatars de la vida o les pautes

culturals.

Avui tenim a disposició centenars d’estudis científ ics que demostren que

la violència no és instintiva sinó que s’ aprèn .

Els éssers humans heretem trets genètics que influeixen en la nostra manera

de ser. Però els comportaments més complexos, des de el sadisme fins a

l’altruisme, estan condicionats per la nostra personalitat i els valors culturals

que donen forma i regulen les nostres actituds i decisions. Per això, és un gran
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error ignorar el paper que porten a terme en el desenvolupament de la

predisposició a la crueltat determinades influències nocives dels adults  i de

l’ambient familiar i social en què naixem, creixem i vivim.

Recordem que les persones discriminen i deshumanitzen als semblants per

prejudicis, torturen per odi, maten per venjança i violen per domini, no per

instint.

Una dada important a tenir en compte a l’hora d’estudiar la violència humana és

la gran capacitat de transformació del cervell, no només en base a les directrius

dels gens sinó, sobre tot, en resposta als missatges del medi.

L’experiència que millor ensenya els éssers humans a recórrer a la força bruta i

despietada per alleujar les pròpies frustracions o resoldre relacions conflictives

és haver estat objecte o testimoni de degradacions i abusos repetidament

durant  la infantesa.

 Les criatures maltractades tenen més probabilitats de tornar-se emocionalment

insensibles als horrors de la crueltat que els que han crescut en ambients

segurs i acollidors. I el que és pitjor, un cop adults, tenen més probabilitats de

començar un nou cicle de violència maltractant els seus fills i convertint-los en

futurs botxins.

Les llavors de la violència  se sembren en els primers anys de vida, es cultiven i

es desenvolupen i comencen a donar fruits malignes a l’adolescència.

Aquestes llavors s’ alimenten i creixen impulsades pels missatges i les

agressions cruels de l’entorn social fins que formen una part inseparable del

caràcter de l’adult.

La violència en el si de la família sol amagar-se zelosament del coneixement

públic, envoltada d’una cuirassa protectora de tabú i de silenci. La raó és que,

en la majoria de les cultures la llar conforma l’esfera més privada i oculta de la

vida de les persones.
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Les vexacions de dones i infants en la intimitat de la llar han estat emparats, en

gran mesura, per principis socials vells i opressius i usos culturals que han

promulgat la subordinació quasi absoluta de la dona a l’home i de les criatures

als progenitors.

Si les necessitats biològiques i emocionals queden satisfetes, la criatura

comença a desenvolupar el sentit de la seguretat, la confiança en ell mateix i

en els altres des dels primers instants. Un entorn casolà, escolar i social

saludable estimula l’autoestima, el sentiment de pertinença a un grup, el plaer

del joc en equip, el sentit de germandat i de justícia, i la capacitat d’empatia i la

de posar-se en el lloc d ’algú altre amb una perspectiva d’ afecte.

Contràriament, en condicions perjudicials d’abandonament, inseguretat,

privació, manca d’afecte i abús físic o psicològic, les criatures tendeixen a

adoptar un tarannà desconfiat, dubitatiu i esporuguit. Les criatures se senten

inferiors, indefenses, es desmoralitzen i es rendeixen.

 Enfront d’aquestes circumstàncies adverses, molts nens tenen dificultats per

discernir entre el bé i el mal, no desenvolupen la capacitat d’ autocrítica o de

penediment, no senten compassió cap al sofriment dels altres ni arriben a

apreciar totalment el valor de la vida. A més, aquest entorn perjudicial altera la

capacitat de controlar els impulsos i trastorna les relacions amb els altres, mina

la disposició per a la intimitat, l’habilitat per verbalitzar sentiments i la capacitat

per comprendre el punt de vista d ’ altri.

Davant les atrocitats sempre hem de prendre partit. La posició neutral ajuda

sempre l’opressor, mai la víctima. El silenci estimula els botxins, mai aquells

que pateixen.
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 MÓN DE LA PSICOLOGIA

DAN OLWEUS, PARE DEL TERME “BULLYING” ( ASSETJAMENT ESCOLAR )

Professor  de Psicologia del Centre d’ Investigació per a la Millora de la Salut

de la Universitat de Bergen, Noruega

Dan Olweus diu que: “Cal implicar professors i pares, perquè apliquin novament

autoritat”, ja que la falta de disciplina durant estos últims anys ha comportat un

augment de les conductes delictives.

Segons Dan Olweus el principi bàsic de la prevenció és la implicació dels

adults, la escola i la imposició de límits davant d’ un comportament

inacceptable dels alumnes. Hi ha que donar una amonestació, o be deixant-los

sense temps lleure, diu Olweus .

El seu programa  persegueix la creació d’un clima escolar positiu, on no

s’accepti l’assetjament i hagi menys oportunitats perquè es pugui desenvolupar

aquest assetjament , ja que diu: si el professor no intervé, l’agressor es veu

recompensat.

Les seves recomanacions són la vigilància de les hores del pati i moments de

lliure activitat, ja que més de la meitat dels casos tenen lloc en aquests espais.

Des de el centre educatiu, els professors, el director, deuen augmentar el

coneixement del personal de l’ Institut sobre aquest procés, transmetre

mesures de treball, imposar disciplina a les aules, i ajudar a canviar el clima

escolar.

Si es detecta un cas d’assetjament escolar, diu Olwen: el professor i els pares

de la víctima hauran de conèixer-ho i s’iniciarà un seguiment de les activitats de

l’agressor, indicant-li les conseqüències negatives que pot patir si no canvia

aquests actes.
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No és fàcil canviar la personalitat bàsica d’una persona, però si la seva

conducta.

Olweus es queixa, dels alumnes testimonis de l’assetjament, però que no fan

res davant d’aquesta actuació de violència i li donen suport amb el seu silenci.

Cal establir regles en l’escola contra l’assetjament, fomentar una cultura d’ajuda

a les víctimes, i destacar la responsabilitat del testimoni d’informar, i organitzar

reunions entre el professorat i els alumnes perquè a poc a poc es vagin

assimilant a l’ Institut les conductes adequades.

DAN OLWEUS   ENTREVISTAT  PER:

 RAFAEL J. ALVAREZ I RAQUEL GRAS

Congrés “ Violència i Escola “

“ L’ ASSETJADOR TÉ L’EGO MOLT INFLAT, ES CREU EL RE I”

PREGUNTA.- Què és exactament el bullying?

RESPOSTA.- Al principi, ens basem en el que la etiologia va dir mobbing  quan

va descobrir que un grup d’ocells atacava a un individu d’altra espècie. En els

anys 70 comencem a encunyar altre terme, “bullying”, per a determinar tota

conducta agressiva, negativa, repetitiva, realitzada per un individu o un grup

contra altre individu que té dificultats per a defensar-se a si mateix. El que es

produeix és un desequilibri de poder.

P.-Quina és la radiografia de l’assetjament, ( “bullying”)?

R.- Be, sabem que els nois són més assetjadors que les noies. I que acorralen

tant a nois com a noies. Les dones que acorralen ho fan de  forma més subtil i

indirecta: difonen remors, provoquen aïllament social en la víctima...Miri entre

les noies víctimes, el 25 % diu que els seus assetjadors són també noies. I,

entre  les  dones assetjadores, les víctimes són preferentment dones.

P.- De què es símptoma aquest assetjament entre iguals ?
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R.- Hi ha factors familiars contradictoris. O sigui, o una educació molt severa, o

sense límits, els divorcis, el conflicte en la parella, el mal ambient personal

també influeix. Però l’últim que hem descobert va a causar molta polèmica. La

participació en esports agressius com la boxa, el kick bosing o el full contact

causa un increment en l’agressivitat dels joves, és un risc per l’assetjament. No

és una conseqüència sinó una causa.

P.- Esta dient que fer boxa li fa a un més agressiu?.

R.- Per descomptat, i judo, karate o tae kwondo si  combinen amb els tres

esports que li he citat abans.¡Ah¡ també ho hem amidat amb les peses. Varem

fer un seguiment de 500 joves durant dos anys. Alguns van practicar aquestes

activitats durant tot el temps, uns altres només una temporada  i uns altres mai.

El resultat va anar, que qui es va dedicar a això durant els dos anys, van

presentar conductes molt més agressives.

P.- L’ assetjament és el preàmbul de la violència juvenil i de la de gènere, com

s’ha dit aquests dies ?.

R.-Probablement l’assetjador, està implicat en un cercle de violència, que pot

degenerar en vandalisme, alcoholisme, delicte... varem fer un seguiment entre

900 individus des de nens fins als 24 anys. Als 24 anys el 60% dels que havien

estat assetjadors escolars, tenien almenys una condemna judicial. A la mateixa

edat, els que no havien estat assetjadors, i que tenien una condemna judicial

eren el 20%. És a dir, hi ha de tres a quatre vegades més   possibilitats de tenir

una condemna d’adults, si s’ha estat assetjador de nen.

P.- Hi ha o no perfil d’assetjador?.

R.-Sí, si, encara que no duu una vida precisament saludable, no té problemes

d’autoestima, com s’ha dit per aquí. Més aviat al contrari. L’ assetjador té l’ego

molt inflat, es creu el rei. Crea problemes a la societat per la seva conducta

antisocial i tendeix a transmetre l’assetjament a les següents generacions.

P.- Hi ha assetjament a la espanyola ?



32

R.- En això, Espanya es similar a Noruega, El seu país està en la mitjana

Europea, entre el 15 % i el 20 % de casos. La solució es conscienciar i obligar

a les escoles a reaccionar.

P.- A reaccionar com?.

R.- En Suècia i Noruega  la llei fa a les escoles responsables de  contrarestar el

assetjament. Obliga als professors a informar al director del col·legi i obliga al

centre educatiu a investigar qualsevol denúncia o sospita. En molts països,

pares de víctimes es topen amb una resposta del tipus “ No passa res, són

coses de nens, el noi ha de valer-se per si  mateix...” Això és terrible, la llei deu

obligar a l’escola a obrir una investigació davant una denúncia així.

Segons: Luis Rojas Marcos, psiquiatre:” L’estudi del trauma emocional que

produeixen en les persones les situacions de violència, indefensió i terror, és un

fet recent. El diagnòstic de l’estrès posttraumàtic, emblema de l’alteració mental

que desencadenen aquestes experiències extremes, no es va introduir en el

catàleg oficial de malalties fins al 1980.”
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MÓN DE LA PSICOPEDAGOGIA

ARTICLE DE REFLEXIÓ de MANUEL SEGURA MORALES

UNIVERSITAT DE LA LAGUNA
Aparegut en la revista Aula, d’innovació Educativa nº  145.

¿Son reeducables los menores violentos?

Un  cierto número de menores violentos son psicóticos, enfermos que

requieren un tratamiento psiqiatrico y farmacológico. Pero se trata de un

porcentaje bajísimo y debemos tener cuidado a la hora de considerar cualquier

conducta conflictiva como psicosis.

En la inmensa, aplastante, mayoria de los casos la violència agresiva es un

problema de educación: el menor no ha sido educado para actuar

asertivamente (sin agresividad ni inhibición), sino que ha sido educado, con

ejemplos y palabras, para actuar agresivamente.

Exemple, que posa Manuel Segura Morales:

En un centro de menores, a un chico de 16 años le robaron un precioso póster

turístico que tenía junto a la cabecera de su cama y que representaba su

pueblo a todo color.  Averiguó quién se lo había llevado y, sin mediar palabra,

le dió un puñetazo que le dejó el ojo y la cara hinchados y ennegrecidos

durante días. Dialogando con el agresor robado, le pregunté si no había otra

solución para el problema del robo. Él me miró con ojos desconcertados y me

respondió: “No, ¿qué otra solución puede haber?. Me quita el póster, le pego

un puñetazo; está claro”. Le di tres minutos para pensar dos soluciones más,

con la condición de que tenian que ser completamente diferentes de la del

puñetazo. A los tres minutos me dijo que las tenía:” La primera es que le parto

un brazo; la segunda, que le pego una patada en el culo que sale por el techo”.

Lo grave es que no lo decía por hacer reir, sino porque él ”no veía” más

soluciones que las violentas. Este chico no es un psicótico, es un ciego. O

mejor, lleva una capucha que no le permite ver más soluciones que las

violentas.
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Por eso lo primero que podemos hacer, para ayudar a los violentos, es

enseñarles a pensar. Que sepan encontrar verdaderas alternativas antes de

tomar una decisión, que se hagan capaces de prever las consecuencias de lo

que piensan hacer o decir, que puedan ver las cosas desde la perspectiva del

otro y sintonizar con él, que sepan definir bien una situación dada, sin olvidar

ningun factor importante.

La cabeza que es capaz de funcionar así ya piensa, ya no embiste (como diria

Antonio Machado)

Esos modos de pensar se pueden enseñar: son parte de la educación sana de

la mayoria. A los violentos les faltan porque nadie se los enseñó.

Además de saber pensar y de conocer y controlar las propias emociones y

sentimientos, una persona normal suele recibir en su casa una adecuada

educación moral.

Sin valores, sin principios morales, una persona está incompleta.

Hasta sus capacidades cognitivas y su dominio de las emociones propias le

pueden ayudar a delinquir, o al menos , a hacer daño.

El mismo Howard Gardner, después de una vida consagrada al estudio de la

inteligencia humana, se ha visto obligado a escribir un libro sobre educación

moral, al que ha llamado Good Works.

Hay que crecer en la moral, lo mismo que hay que crecer en el saber pensar,

en el conocimiento y control de las propias emociones.

Pues bien, según Kohlberg, ese crecimiento en el razonamiento moral se

puede conseguir por el estudio y discusión de dilemas morales.

Continua Manuel Segura Morales:

En el mismo centro de menores donde estaba internado aquel chico a quien

robaron el póster, decidí plantear al grupo (eran quince en total) un dilema

moral.

Sabiendo que todos estaban en el primer estadio de crecimiento moral, al que

Kohlberg llama heteronomía ( hago lo que quiero, mientras otros no me paren

los pies por la fuerza )  no podía presentarles dilemas sofisticados, como el
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propuesto por Kohlberg sobre robar o no una medicina muy cara que necesita

mi madre y que no puedo comprar porque no tengo dinero.

Si se lo hubiera planteado, sé lo que me hubieran contestado: “ robo esa

medicina y todas las demás que pueda para venderlas o para drogarme”. Por

eso inventé un dilema más simple, para que su discusión les planteara la

posibilidad de pasar al segundo estadio moral, el individualismo egoísta, que se

rige por la ley del talión y que, por tanto, ya es una etapa que supera la

delincuencia ( te trato como me tratas, si tú me respetas yo te respeto).

El dilema que invente fué el siguiente:

Imaginaos que entra un coche al patio donde jugáis al futbol y el conductor se

baja para hablar un minuto con el portero; pero éste le dice que suba al piso

superior, al despacho del director. El señor sube, dejando abierto su coche, en

el que tiene un radiocasete extraíble magnífico y muy caro. Llegado este

momento les planteé el dilema preguntandoles: ¿ se puede coger ese radio

casete ? La respuesta que me dieron los quince chicos al unísono fue: “¿No

dice usted que es extraíble?  Comprendí que había que cambiar el verbo de la

pregunta y esa segunda vez la formulé así: ¿está bien coger ese radiocasete,

aunque no sea tuyo?

El cambio de pregunta les desconcertó un poco, hasta que uno sugirió: “¡Ah¡,

es que la pregunta tiene truco”.

Yo les dije que sí, que tal vez la pregunta tuviera truco y les dejé unos minutos

para pensar. Uno propuso: “ Será que el radio casete tiene alarma y, cuando yo

intento sacarlo, suena la alarma  y baja el dueño furioso.” Le dije que no, que

no había alarma. Otro sugirió: “ Es que la ventana del director da al patio y el

dueño del coche esta mirando por la ventana y si me ve entrar en su coche,

baja con un palo y me mata”.

Le dije que el dueño no miraba por la ventana, sino que estaba sentado en un

sofá y no veía el patio. Entonces otro exclamó: “Pues el único que queda es el

guardia de seguridad, que está en el patio y no me deja acercarme al coche”.

Como se ve, los quince menores estaban claramente en el primer estadio de

Kohlberg: alarma,  palo, guardia.

A nadie se le ocurrió decir: “ es que el casete no es mio”. Pequeño detalle.
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Cuando se convencieron de que no había nadie que les parase los pies, dijeron

al unísono: “¿ Entonces qué es lo que usted pregunta, que si lo cogemos?

Claro que lo cogemos y el que diga que no se puede es idiota”.

Como estaban de acuerdo y no se podía iniciar la discusión que propone

Kohlberg, modifique el dilema para que hubiera diversidad de pareceres. Les

dije: el caso es que hay dos coches en esta historia. El primero es el de un

señor muy antipático y muy fuerte, que viene con frecuencia al centro a cobrar

los alimentos y que es un fanático de la limpieza de su coche. Vino ayer por la

tarde, vosotros no os disteis cuenta de que era su coche y seguisteis jugando

al fútbol. El se bajó enojado y, aunque el balón no había tocado su coche, le dió

una patada que lo envió al tejado y vosotros os quedasteis sin pelota. Y a uno

que protesto le dió un puñetazo que le dejó la cara hinchada.

Ese mismo señor viene hoy y pasa lo que os dije: el portero lo manda a hablar

con el director y el coche queda abierto con su radio casete de lujo. ¿Le quitáis

el radiocasete a ese señor ?. La respuesta de ellos, todos de acuerdo, fue: “Le

quito el casete, le rayo  el coche y le pincho las ruedas”. Yo, intentando

atraerlos al segundo estadio de Kohlberg, el del talión, les digo: “Muy bien: él te

quitó el balón, tu le quitas la radio; él te dió un puñetazo, tú le rayas el coche.

De acuerdo”.Y continué: pero ya os dije que había dos coches. El segundo es

el de un señor, buena persona, a quien le da pena veros aquí encerrados, sin

libertad, y viene a traeros dulces y unas cajas de helado, pagado todo de su

bolsillo. También a este le manda el portero al director y también éste deja el

coche abierto, con un radiocasete de lujo. Ahora mi pregunta es: ¿Es lo mismo

quitarle el casete a éste que al que te dió el puñetazo?. De los quince, cuatro

dijeron: “ ¡ Hombre¡,  ¡ lo mismo no es¡”, mientras los otros once decían

impertérritos: “ Pues que no deje el coche abierto”.

Después de hacer un grupo con los que no se lo quitaban y otro con quienes se

lo quitaban ( para concretar las razones de su decisión), hubo una anímadisima

discusión sobre esas razones. En esa discusión se cumple lo anunciado por

Kohlberg: a los que estan más bajos en el razonamiento moral, les impactan

profundamente las razones y la actitud de sus compañeros, que no se llevarían

el casete si el dueño es “legal”, es una buena persona.
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Cualquier programa de reeducación de menores violentos tiene que incluir,

debidamente dosificados, esos tres factores que hemos mencionado: en primer

lugar, un entrenamiento cognitivo, que desarrolle en ellos lo que Gardner llamó

inteligencia intrapersonal, es decir, la capacidad de conocerse, controlarse y

motivarse y al mismo tiempo conocer a los otros y ayudarles a controlarse y a

motivarse.

En segundo lugar, una alfabetización emocional seria: que sepan identificar, en

sí y en otros, los principales sentimientos y emociones y sean capaces de

usarlos eficazmente al actuar.

En tercer lugar, un desarrollo moral que suponga el descubrimiento y aprecio

de los valores morales básicos, como la justicia, la verdad y la solidaridad. Si

somos capaces de integrar esos tres factores: el cognitivo, el emocional y el

moral, la reeducación de esos menores violentos tendrá altísimas posibilidades

de éxito.

Eso si las sesiones de no deberán ser menos de treinta, con una cadencia

semanal. Es un trabajo de crecimiento y no hay posibilidad de acelerarlo.

Quien sueñe en reeducar en cuatro o cinco días está expuesto a graves

desengaños.

El trabajo no es fácil, pero es posible y, cuando se ven los resultados,

altamente satisfactorio.

Sin valores, sin principios morales, una persona está incompleta.

Aquest treball de llicència, proposa en la segona part, d’activitats

d’aprenentatge, aturar la realització pràctica,  quan portem un cert temps

treballant amb aquests alumnes violents, i fer el mateix que proposa el Manuel

Segura Morales. Organitzar grups per fer plantejaments de valors i dilemes

morals.
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 PERFIL DE  L’ AGRESSOR

 Dan Olweus,  Professor de Psicologia de la Universitat de Bergen, Noruega.

Ha negat que la baixa autoestima, sigui un tret característic dels assetjadors,

com solen apuntar els psicoterapeutes nord – americans.

Ha apuntat, que els programes que treballen sobre aquest aspecte, poden

acabar creant agressors encara més eficaços.

Ell pensa i diu, que les tres característiques més importants del assetjador són:

un caràcter dominant, caracteritzat per la forta necessitat de dominar a altres,

una visió hostil de l’entorn i l’obtenció de beneficis d’aquestes pràctiques, sigui

prestigi o recompenses materials, obligant a la víctima a robar diners o tabac,

per exemple.

A més, diu que l’assetjament sol exercir -se per un alumne que lidera  un grup

de tres o quatre, i aquest alumne líder, fa que els altres s’impliquen en el treball

brut, i ell normalment no.

Luis Rojas Marcos , psiquiatre defineix:

“Els caràcters antisocials tenen una forta propensió cap a l’engany, la

irresponsabilitat, la manipulació i la delinqüència. Ignoren els drets dels altres

sense escrúpols ni remordiments i fan cas omís dels sentiments i desigs dels

altres”.

També diu:

“Les peculiaritats típiques de les personalitats narcisistes, són la necessitat

insaciable d’admiració, la prepotència, l’enveja, l’arrogància i una exquisida

sensibilitat cap a qualsevol altre tipus de rebuig.”

L’adolescent inadaptat es, inestable emocionalment, agressiu, depressiu,  té

falta de reafirmació personal, sensació d’abandó.

Baixa autoestima, provocant frustració i desvalorització de si mateix.

Aquesta mateixa frustració, el fa irritable, agressiu i amb poc control de les

seves actuacions.

Es troba sol, amb un sentiment de soledat, per això te moltes vegades aquesta

conducta disruptiva, per cridar l’atenció.



39

Avui els processos de marginació social van molt units a la realitat de l’entorn

social on es desenvolupa la vida del violent escolar.

Des de el centre, hem de conèixer la seva situació immediata, l’entorn,

experiències negatives, la  pròpia  natura de   l’alumne,    per conèixer be les

seves necessitats i poder fer la intervenció adient.

Els estudis des de les administracions, dels indicadors socials, no acabaran

amb el risc social, però poden conscienciar, objectivar, i fer entendre-la més.

És a las polítiques educatives, a les polítiques de protecció social a llarg termini

on caldrà cercar-hi solucions.

Nosaltres podem intentar fer una prevenció, encaminada a modificar actituds i

conductes,   per  prevenir  processos de drogoaddicció o  marginació.    I no

incrementar la seva fragilitat social.   Disminuir temporalment els seus riscos,

procurant el màxim nivell d’integració  en ambients adequats. Canviar actituds,

sentiments antisocials, promoure l’afecte i la comunicació en el si familiar,

ajudar per a reconèixer les situacions de risc o conflictives, i donar- li recursos

per poder superar-les.

Com hem proposat i recomanat anteriorment, sempre en diàleg, i comunicació.

Aprofitant els moments de recreació artística i relaxació en el treball.  Llavors,

farem un sondeig de problemes, fomentarem les opinions,  les discussió, i les

seves argumentacions. On es puguin descobrir i analitzar les situacions, que

consideren normals, sent problemàtiques per la resta de la societat.

Amb l’ informació de la pedagoga del centre, diagnòstic de la tutora, de la junta

d’avaluació. I no fent cas de la tendència a generalitzar i donar respostes

basades en la rutina sense atènyer a les peculiaritats de cada alumne. Hem de

fer possible capacitar a l’alumnat per prendre consciència de la seva situació

personal, que aprengui a reduir tensions amb el seu entorn social, escolar i

familiar.

El inadaptat  violent, té que arribar a poder controlar aquests tres àmbits, el

familiar, el social, i el escolar
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 Les mesures d’ inserció es basen en:  l’aprenentatge d’ hàbits, en la motivació,

i l’autonomia de les persones. Aquests alumnes han d’entrenar-se per a les

dificultats les obligacions, que aquesta inserció comporta. Això, vol dir

acostumar-los en el compliment d’horaris, de normatives, d’objectius. La

finalitat i l’exigència és que siguin més autònoms.

La intervenció constitueix en donar un seguit d’accions, uns principis morals i

de respecte, als que es vol arribar per un procés educatiu. Per aconseguir que

l’alumne tingui autonomia i recursos per desenvolupar-se i madurar.  Això

implica : amb ells,  treball d’equip, de diàleg,  de col·laboració

d’acompanyament, de referents.

Mc Guire, diu: “ el canvi es vol aconseguir incidint en un seguit d’aspectes

cognitius que fan referència a realitats quotidianes,  relacions humanes, i

habilitats socials”.       
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INTEGRACIÓ SOCIAL

Gilberto Gil, músic y Ministre de cultura, de Brasil. Sorprèn  amb el seu projecte

per a la difusió del Hip – Hop y graffiti.

Gilberto Gil, quan va iniciar la seva carrera de músic, freqüentment es va sentir

aïllat,  per això sent una gran afinitat amb la cultura hip – hop emergent en

Brasil.

Proporciona aules als costat de les faveles, perquè graffiters amb

coneixements bons de graffiti,  puguin ensenyar a millorar les seves tècniques

als nois del carrer. I, així aquests “mestres amb carrer” tenen treball,  a la

vegada, que ensenyen a millorar i donar possibilitats a aquests nois.

També Gilberto Gil, proporciona  “aules” amb aïllament de so, i així altres

“mestres amb carrer” ensenyen els joves que volen convertir-se en raperos,

com aprendre a emprar equips digitals de vídeo i gravació.

Punts de Cultura de Brasil, Projecte Casulo  dirigit per  Guiné Silva un rapero

de 32 anys, són  programes del govern que ajuden a difondre el hip – hop i

graffiti per Brasil.

Guiné Silva diu: que: “ aquests programes han democratitzat la cultura”.

El Ministeri de Cultura, espera poder canalitzar el que ve com la creativitat

latent del segment més pobre del país en noves formes d’expressió.

Gil va dir :

“Este fenómeno no puede ser recibido negativamente, porque comprende

grupos inmensos de la población, para los que ésta es la única conexión con el

resto del mundo. Un gobierno que no puede percibir esto, no tendrá la

capacidad de formular políticas que sean suficientemente inclusivas para

mantener a los jovenes lejos de la criminalidad o del aislamiento social.”

Com a resulta d’aquesta política diu  Gil :”ara tenim els joves convertint-se en

dissenyadors, treballant en els mitjans audiovisuals i requerits per la televisió i

espectacles de samba, a més de revitalitzant els barris degradats. Es una visió

diferent del paper del govern, un nou paper.
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L’ensenyament artístic al nostre país,  ocupa clarament un lloc secundari en els

currículums de l’ensenyança secundaria, poques hores, classes sense dret a

desdoblaments...

D’aquesta manera als alumnes se’ls proporciona poques possibilitats, en el

desenvolupament de les seves aptituds en aquesta àrea.

Es pensa que el pensament conceptual tan sols pot ser a través del llenguatge

oral i escrit.

Sabem que l’art ajuda a l’alumne a descobrir que la resolució dels problemes

tenen moltes maneres diferents de resolució. I adonar-se, de la multiplicitat de

respostes  i   la seva personalització.

Es el que fan, quan treballen de debò. I els ensenyaments artístics  l’ajuden a

expressar-se, a trobar la seva capacitat personal de sentiments i imaginació.

Així doncs, estem veient com s’està fomentant la individualització d’acció,

d’expressió, de pensament,  la iniciativa, la flexibilitat, l’actitud oberta a l’entorn,

en definitiva com s’està incidint en desenvolupar un potencial creatiu i resolutiu

de l’alumne.

Integració social,

Aquest article de La Vanguardia, ens demostra, com a través dels

ensenyaments artístics, en aquest cas a travès del graffiti, és pot ajudar als

adolescents a sortir-se, del risc de marginació social, i a poder  integrar-se en la

societat.

Fundació Èxit, es dedica a la integració social i laboral de joves en risc

d’exclusió social, com ens explica  Kader, grafiter.

Article publicat a:  La Vanguardia,  el dijous, 24 de gener del any 2008.
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                          ta la figura del tío chulo y chungo. Pero aquí

                               nuestro mensaje es de crítica social, de auto-

                               superación, de que  puedes  hacer  una vida

                               normal mediante el hip-hop.

                                   Y usted sirve como ejemplo, ¿no?

                               Sí, y yo sería  feliz si  pudiera  explicar esto a

                               Todos los jovenes en riesgo de exclusión. Es

                               Lo que más me gustaría. Ojalá  alguien lo hu-

                               biese   hecho   conmigo...  Pero  tengo  poco

                               tiempo libre, tengo que ir a trabajar...

                                                      VÍCTOR-M. AMELA

Integració social,

Aquest article de el Periódico, “ La justícia del futuro” – Los ejemplos.

Ens demostra, com a través dels ensenyaments artístics, en aquest cas a

travès del graffiti, és pot ajudar als adolescents.

Article de: el Periódico,  en la secció de societat. Cosas de la vida.

Publicat: el dimecres, 19 de març, de l’any 2008.

Signat per, Ricard Cugat.
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Los muchachos. Este final
fue posible gracias a un
proceso de mediación que se
inicio a través de la petición

El juicio con un
presupuesto para reparar
las paredes. El lugar se ha
convertido en la práctica,
en un sitio de

dibujos. Los cinco
jóvenes se convirtieron
en profesores por unas
horas. El juicio no se
celebró.
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Elliot W. Eisner, professor i artista diu: ” La capacitat intel·lectual de l’home és

molt extensa. Cal promoure el desenvolupament integral dels alumnes i, en

aquest joc, les arts tenen un paper molt significatiu”.

A través de l’art els estudiants aprenen a descobrir, no únicament les

possibilitats que el món els ofereix, sinó també les seves pròpies possibilitats.

 Podem reconèixer el veritable creador per la seva capacitat per a trobar en el

seu entorn, en les coses més corrents i humils, els elements en els quals val la

pena fixar-se.

Igor Stravinsky 1882-1971
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TRIBUS URBANES

Les tribus urbanes, estan formades per un grup de gent, normalment

adolescents, que creuen i volen trobar en el grup l’afirmació del seu jo. Que es

comporten d’ acord a las ideologies d’ una subcultura que es desenvolupa en l’

ambient d’ una urbs o ciutat. El seu espai és un bar, una cantonada, el carrer...

A vegades generen  una violència marginal però estesa, que troba en el grup

un brou de cultiu y se revela desprès, en alcohol, drogues,...en els carrers

suburbans.

L’amistat és fonamental per al grup, són verdaderes famílies.

Busquen deixar empremta, ser reconeguts, sortir de l’anonimat de les grans

urbs. És a dir: Volen sentir-se persones, tenir identitat.

Un jove s’integra en un grup que té les mateixes tendències, pensaments, estil

de vestir que ell, s’identifica i fa seus el comportament i símbols del grup.

Busca l’afirmació del seu propi jo, i recolzament. Ja que en la seva existència

quotidiana n’hi ha falta de contacte emocional.

Michel Mafessoli, sociòleg francès,  diu : “que les tribus urbanes, són grups

basats, en emocions compartides, oposats a la passivitat del subjecte.”

La defensa de valors creats per el propi grup, fa que sentin repulsió envers

altres grups de diferents tendències, i això pot conduir a la violència.

L’explosió popular del graffiti i el hip-hop, revifa la flama de la cultura del carrer.

El graffiti, neix com a expressió visual, i el hip -hop com a expressió corporal.

Junts  conformen  grups, on la personalitat individual és fon amb la de tots.

Dins d’aquesta cultura del hip-hop de defensa dels drets civils, el rap, fa la seva

denuncia d’una manera poètica, irònica, filosòfica i humorística. El graffiti

criticant les injustícies.

 Aquesta cultura del carrer ha traspassat fronteres i ha aconseguit una cultura

global.
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Aquests grups tenen diferents formes d’expressió:

El Dj, disck jockey, que posa la música i fa combinacions amb aquesta.

El MC, mestre de cerimònies, fa rimes sobre la música del dj.

Writers o graffiters, artistes que pinten les parets com un mural.

B-Boying o Breakers, ballarins que ballen la música del “Breakdance.”

Aquests quatre elements del Hip-Hop, se complementen i són improvisats.

Aquests grups d’adolescents, moltes vegades denominats “raperos,” ja que són

els Iniciadors d’aquestes tribus urbanes. Neixen els barris marginals de les

ciutats, creant un estil de música el Hip-Hop o Rap.

L’origen d’aquest estil el trobem a Nova York, al començament  dels 70. On va

ser desenvolupada la costum Jamaicana, d’animar les festes del carrer, rimant

versos improvisats amb música  de Reggae.

Kool Herc, nascut a Jamaica i traslladat a viure a Nova York va ser l’impulsor

del Hip-Hop, fent el mateix de Dj, i Mc.

El Hip-Hop, reuneix a un grup d’adolescents que tenen una mateixa realitat,

manifestant  la seva creativitat, en les diverses formes d’expressió, d’aquesta

cultura del  Hip-Hop. Compartint un mateix argot, una mateixa forma

d’expressar sentiments, una mateixa ideologia, una mateixa forma de vestir,

una mateixa música, un mateix ball...Creant una nova forma d’actuar i pensar

dins de les grans ciutats.

Sabem que l’afectivitat de grup que són capaces de proporcionar les tribus

urbanes als seus membres, fan que acudeixen a elles, els adolescents amb

carències primàries, amb conductes agressives, i antisocials.

Entre altres coses, per sentir la cohesió amb els altres, per trobar recolzament i

per compartir experiències i actituds. Les tribus donen contacte físic, i una

ocasió per l’evasió i protesta d’un món que els distància i aïlla.

Són molts els estudis que han destacat la importància que, en l’etapa

adolescent, adquireix el grup d’amics com a espai, on l’adolescent es refugia
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davant la sentida incomprensió dels adults i la seva necessitat d’experimentar

una identitat pròpia.

(Funes 1988 )

“En contextos marcats per la precarietat i la marginalitat, davant la fragilitat  que

sovint adquireixen altres agents de socialització com la família o l’escola, el

grup d’amics constitueix un marc clau que s’ha relacionat directament amb la

iniciació en les conductes de risc i les carreres delictives.”

Diu Javier Urra, psicòlog infantil: “l’ absència del pare real,  fa que molts joves

el busquen fora i arribin a formar part de grups dels carrers, on troben

recolzament i una autoritat superior, una mena de pare del grup “.

Per això, la intenció del treball es: ajudar per a  ser capaços de donar aquest

recolzament, ja que les persones que tenen bones relacions afectives,

solen enfrontar-se millor a les situacions d’angoix a.

Si sabem provocar situacions, a través de la proposta d’activitats

d’aprenentatge, per afavorir una autoestima alta, aconseguirem per aquest

alumnes, amb risc d’exclusió social,  moltes més possibilitats de sortir bé en

situacions adverses.
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GRAFFITI
EL “graffiti”: Art urbà.

 Al seu començament el graffiti va ser una forma de que el marginal o sense

veu, fossi escoltat en la seva denuncia de reclamació  dels seus drets civils.

Va ser una nova manera d’emprar la llibertat d’expressió. Pintant els murs dels

carrers.

Per això algunes de les moltes  definicions dels graffiti diuen: “Que és un acte

d’escriure o pintar damunt d’una superfície no pròpia”.

El “graffiti”, sorgeix a New York, (Harlem) en els anys 60, com un mitja

alternatiu de cultura i art, dels llocs on vivia la població pobre i marginal, al

costat de la societat desenvolupada, i rica.

Originalment, va ser una forma d’expressió de descontent social producte de la

marginació de les classes no privilegiades. La comunitat afroamericana tenia el

desig de resistir als rebutjos i maltractes de la societat.

A més, era un medi de protesta gens car.  Únicament necessitaven un pot d’

esprai, una paret i la seva imaginació.

Va ser lo marginal contra el poder, és necessitava denunciar i protestar i el

“graffiti” va ser una nova forma de denuncia social popular.

El primer antecedent del graffiti en el segle XX,  és el “bombing”, a Filadelfia.

Nomenat  així, per què els que practicaven aquestes pintades, bombardejaven,

els carrers, reclamant l’atenció de la comunitat i la premsa.

Desprès neix el “motion tags”, New York.  Tag significa signatura.

(Els principiants fan solament tags, és a dir les signatures. ) Aquestes són les

que donen mala fama als graffiters, per no ser normalment respectuoses, amb

el mobiliari urbá, i no estar fetes per els autèntics graffiters.

El primer que va difondre la seva signatura va ser un noi, Demetri, que degut al

seu treball de missatger, i a l’ús que feia del transport públic, va començar a

“taquear” tota la ciutat. El seu “tag” va ser  TAXI 183.
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 El New York Times, va escriure parlant d’ ell.

Això va fer que els graffiters i els seus “tags”, fets en els vagons dels trens,

proliferessin  i fossin l’element unificador del “graffiti”, i del seu posterior

desenvolupament.

Aquesta proliferació i expansió del graffiti, i dels “writers”, que vol dir graffitero

en l’argot d’ells, dóna pas als estils de lletres :

“block letter”, molt llegible.

“buble letters”. Lletres bombolles farcides, i rivetejades.

“ wild style”. Estil salvatge, lletres difícils a comprendre.

“bradway elegant”. Lletres fines i allargades, molt atapeïdes.

 “3D” o tridimensional. Efecte que se’l dóna a les lletres per a que tinguin

perspectiva.

Posteriorment apareixen les “pieces”  graffiti de gran format.

A la vegada dels “kekos” còmics, dibuixos animats, personatges.

Quan sorgeixen les  “masterpiece,” peces (graffiti) més grans de l’habitua’l, els

“writers” fan aliances i pactes entre ells.  I així sorgeixen les “crews,”  aquestes

són aliances i pactes, de lleialtat  entre amics que pinten junts,  i així

aconsegueixen més respecte entre els rivals.

Els “graffiters” tenen unes normes o filosofies, de respecte, d’honor, i moltes

ganes de ser famosos. La seva norma és: “Respecta o no et respectaran. “

El naixement del “graffiti” a més de sorgir en el continent americà, sorgeix en

l’europeu, a finals dels anys 60, a Paris.

Els estudiants universitaris francesos, escriuen i dibuixen en les parets i murs,

les seves proclames revolucionaries de desacord i reivindicatives. En maig de

1.968.

Els missatges d’aquests universitaris, eren graffitis escrits amb criteri i ingeni,

ja que demostraven un contingut acadèmic i popular.
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Defensaven els drets civils, polítics i socials, de forma poètica filosòfica i

humorística. Reivindicant els drets dels ciutadans. Probablement per néixer en

Paris  en maig del 68.

El Stencil, nom donat als graffitis de Paris, porta un missatge ideològic,

normalment de denuncia política.

Jean Baudrillard, va dir del Stencil: “Els veritables mitjans de comunicació

revolucionaris durant maig de 1968, van ser els murs, les parets, i el seu

discurs, els cartells i les notícies pintades a mà.”

Això, no vol dir que el graffiti, no hagi tingut cap carrega de missatge polític. I a

vegades el Stencil sigui només, lúdic, grotesc. Moltes vegades el humor,

representa situacions conflictives, en qualsevol de les dos representacions.

En Europa també es van fer, els graffitis de reivindicació i protesta en el mur de

Berlin.

                            Dijous 18 de setembre de 2008,   Diari, “ADN”.

        

Graffitis del mur de Berlin sortiran  a subasta, per ser art, i part de la nostra

història del s. XX.
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Art urbà és un món d’exclusió?

O és la creativitat que sorgeix del carrer?

Per uns el graffiti és un art, per a altres vandalisme, brutícia, marginalitat.

El graffiter exterioritza els seus sentiments, idees o pensaments íntims,  en un

espai públic.

L’artista  és la persona que exterioritza i representa els seus sentiments íntims,

donant la seva visió i expressió particular del món.

Tots dos requereixen i necessiten una habilitat tècnica.

Tots dos senten la necessitat d’expressar  les seves emocions.

Tots dos necessiten exposar-les i demostrar-les, desprès.

El graffiti pot considerar- se art, ja que molts d’aquestos, són obres de gran

qualitat i complexitat.

Per altre banda està el vandalisme, que són totes aquestes signatures “tags”

que embruten la ciutat i el seu mobiliari urbà, producte d’adolescents amb

ganes d’  il·legalitat, i sense cap respecte.

Mai seran dels autèntics graffiters, que ara renoven la seva manera

d’expressió, per que no se’ls confondre amb aquests.

Els tag, signatures. Els graffiti lletres, a vegades acompanyades de

personatges, dibuixos de còmics d’humor, i el Stencil de denuncia i

reivindicació. Totes tres comparteixen la il·legalitat, la immediatesa,  l’ús d’

esprais, i el mur.

El graffiti perseguit des de sempre, des de el seu origen, és  ara quan comença

a considerar -se un art.  Ja és normal veure’ls en els nous mitjans d’expressió

com la publicitat, cine, revistes, galeries d’art, noves tendències,vídeos...

Alguns graffiters estan començant a tenir compensació econòmica amb el seu

talent.
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Ja que en l’actualitat, als graffiters se’ls comença a contractar per a pintar les

botigues, locals....  Perquè agraden, sembla ser que comença  un

reconeixement al seu art  el “graffiti”.

Tot i això, el reconeixement del graffiti encara esta com assignatura pendent.

Sempre ha hagut dues corrents artístiques, l’art culte i l’art popular. El primer

l’art culte, sempre s’ha desenvolupat i evolucionat al costat de les Institucions, i

el poder econòmic i té una sortida econòmica. Avui és l’art contemporani.

Aquest solament arriba a una part de la població, la part més culta por educació

o economia, també normalment per la seva exposició en llocs tancats.

El segon art, ha estat, l’art popular, que també ha anat evolucionant, És el que

ara poden nomenar, cultures del carrer.

Els graffiters són els representats d’una cultura del carrer, connectada amb el

hip-hop,  el break dance i el rap.

Cultura no moda, ja que esta demostrant una consolidació i apogeu a pesar

d’estar en mans de gent del carrer.

La joventut que pràctica el graffiti, no es gent de mal viure, són artistes joves

que han trobat en les parets del carrer la seva manera de comunicar-se amb el

món.

Dins d’aquesta cultura del carrer, ara tenim l’art urbà, “graffiti”, el seu espai es

el carrer, l’espai públic es l’únic lloc, on poden expressar-se.

El filòsof francès Michel Folcaut, pensa que la dimensió més significativa per a

la humanitat en aquest moment, és l’espai.

L’ espai públic serveix per les pràctiques comunicatives, i les relacions entre els

ciutadans.

L’espai públic i l’art formen avui una unió en algunes manifestacions comunes.

Ara en aquest temps on conta la decisió de tots, hauria de ser possible que es

trobessin aquests dos grups de creació artística, per millorar la creació i

l’enriquiment comú, i així arribaria l’art i la cultura a la majoria de la població.
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ARGOT PER ENTENDRE EL GRAFFITI

B-BOY: Xicot que pertanyi al moviment hip-hop, cantant, ballant o pintant.

BENCH:  Estació on es reuneix –en els grafiters per observar els trens.

B-GIRL: Xicota que pertany al moviment hip-hop, cantant, ballant o pintant.

BITE: És el nom que té el plagi.

BLOCK BUSTER:  Un graffiti fet en un vagó de tren, per sota de les finestres, i

ocupant tot el vagó d’extrem a extrem.

BOMBING: Quan un graffiter dibuixa el seu nom per totes parts.

BOTE: Recipient d’esprai, emprat per els graffiters per pintar.

BUFF:  Eliminació dels graffiti.

BURNER: Graffiti gran d’estil “wildstyle” fet en colors brillants.

CREW: Grup de writers que treballen en equip.

CROSSING OUT: Quan un graffiter empra el nom d’altre graffiter. Acció molt

depreciada entre ells.

DT  o  5-0 : Agent de policia.

FATSCAPS: Embocadures que es posen als esprais per a modificar el gruix del

traç de la línia.

GOING OVER: Pintar a sobre del nom d’altre graffiter. Es considera un acte de

menyspreu.

GRAFFITI, activitat de pintar lletres en un mur o espai del carrer.. Algunes

vegades aquestes, solen acompanyar- se de  personatges, és  altra modalitat

dins del propi graffiti.

HIP-HOP: En anglès Hip significa maluc, hop significa saltar, ballar. Es un

moviment que recull el graffiti, el breakdance, el rap i una determinada forma de

vestir i pensar.

KILL:  L’ús del bombing, d’una forma excesiva.

LAY UP: Via del metre, on es troben els vagons estacionats quan no estan

treballant.

MOTION TAGGING: Pintar en els vagons del tren quan estan en moviment.

NEW SCHOOL: La nova o actual escola de la cultura hip-hop, i del graffiti.

OLD SCHOOL: La vella escola, els primers de la cultura hip-hop i del graffiti.
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PANEL PIECE:  Un graffiti realitzat sota les finestres d’un vagó de tren i entre

les portes.

PIECE:  El treball d’un graffiter.

RACKING: Robo o furt, d’esprais per poder pintar.

STEEL:  Qualsevol tren. Aquest terme s’empra per a diferenciar el treball en els

trens o els realitzats en les parets.

STENCIL:  Porta un missatge ideològic, normalment de denuncia política.

TAG:  La signatura d’un writer (graffiter)..

TOY:  Writer (graffiter) inexpert o incompetent.

WINDOW DOWN: Un graffiti realitzat a sota de les finestres d’un vagó.

WRITER:  El que pràctica el “writing”, graffiter.
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SUGGERIMENTS DE REFLEXIÓ

Les situacions negatives que envolten als adolescents amb risc de marginació

social, provoquen respecte al seu aprenentatge regressions formatives de difícil

solució.

Els esforços de la comunitat educativa aconsegueixen que part de l’alumnat de

conducta disruptiva, s’integri poc a poc, en l’escolarització.

Altres Malauradament, no arriben a assolir aquesta integració. Malgrat la

intervenció del psicòleg,   atenció a la diversitat, esforços del tutor, del

professorat...

Aquests alumnes “conflictius”, són un problema en els centres, ja que no estan

adaptats per poder resoldre aquestes situacions tan a nivells curriculars,

d’estratègies, com de disponibilitat de professorat i del propi centre.

Malgrat aquests esforços, cada vegada per part de l’alumne n’hi ha més

allunyament de tot el que implica escolarització i comunitat educativa, passen

de tot,  convertint-se en protagonistes passius del seu “no” procés educatiu.

La realitat actual mostra que en l’àmbit educatiu, es donen disfuncions en grau

suficient com per a desmotivar aquest tipus d’ alumnes.

L’alumnat que no pretén o no pot anar a estudis de grau superior, té una gran

distància entre el que rep en el centre, i el que ell necessita per poder ser un

membre actiu i integrat en la societat.

Normalment ens preocupem més, per la superació de nivells, per part de

l’alumne, i no tant, per la seva formació integral. Tan important i necessària

pera aquest tipus d’alumnat.

Aquest necessitaria més per a la seva vida  fora del centre, aprendre a moure’s

en circumstancies molt diverses, situacions aquestes que requeriran sentit

comú , moral, i reafirmació de si mateix.

L’educació a través dels ensenyaments artístics, constitueix una base formativa

que necessiten i els ajuda.
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L’aula taller emergeix com a possibilitat de crear un espai educatiu d’integració,

ja que l’alumnat pot trobar una varietat i riquesa de relacions amb els iguals.

Pot exercir maneres d’expressió, de pensament i de ser pròpies d’ ell mateix.

Pot exercir la comunicació, per la relació i el vincle que s’estableix entre ell,  els

companys i el professor.

Es veu obligat a emprar els seus propis recursos humans i materials, per donar

resposta als problemes que vagin surtin.

Ja que en l’obra artística es dona en moltes ocasions, que la casualitat i els

errors , determinen i obliguen  a prendre un nou camí, i  unes noves decisions,

això comporta  la descoberta de nous procediments, noves possibilitats, incidint

també en el desenvolupament de conceptes, en la resolució de problemes, en

la pluralitat de solucions.

D’aquesta manera s’acostumen  a vèncer i buscar noves solucions a les seves

dificultats, necessitats, demandes...

Aquesta base instrumental fa que l’alumne adquireixi el coneixement dels

mitjans propis dels llenguatges icònics, potenciant la comunicació i l’expressió

a través de les imatges, així com la comprensió del llenguatge plàstic expressat

a través de l’art.

En aquest àmbit, es donen les bases de molts aprene ntatges

professionals  vinculats amb l’art, que els capacita i motiva cap a un món

laboral que té com sortida, el disseny, TV., vídeo, fotografia, arts gràfiques,

publicitat, .....
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         SEGONA   PART
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SEGONA   PART

Aquesta segona part, consisteix, en un conjunt d’activitats i estratègies

didàctiques que surten  de la necessitat de conèixer actuacions, que faciliten

els processos comunicatius dels alumnes violents,  amb risc de marginació

social, i la possibilitat d’adaptar-se a les característiques de cadascú. Construint

noves formes d’actuació, que analitzin i qüestionin la realitat, creant alternatives

de transformació i reorientació. Ja que educar per integrar no passa per

imposar  pautes de conductes uniformes.

Per això, la intenció d’aquesta segona part és la creença, de que és necessari i

possible aportar propostes de mètode, tècniques, estratègies, i materials que

ajudin a la millora dels processos d’ensenyament - aprenentatge per la

integració dels alumnes amb risc de marginació social. A més de  poder donar

alternatives als violents, amb la nostra actitud de demanda de força, ràbia, ira,

envers el suport.

 Existeix un buit, en l’oferta d’activitats didàctiques, i estratègies artístiques,

dirigides al tractament de la violència, on es demani això, violència envers el

suport, agressivitat, ràbia, ira, amb resultats de caire artístic.

Aquest treball pretén omplir-ho, i  a la vegada,  es farà molta incidència en els

materials i el seu ús, ja que són molt importants, donat que realment faciliten

molt l’expressió de l’alumne i la tasca del professorat.

Mitjançant aquestes actuacions, es pretén adaptar unes estratègies més

obertes, i que no suposin limitacions, o habilitats preestablertes.

 Obrint espais de diàleg a les nostres aules, creant tendències didàctiques més

innovadores que desenvolupen un paper important de cohesió social i valors,

afavorint l’organització del grup a partir dels propis membres.

Es realitzaran  treballs amb procediments poc comuns en la manipulació de

l’alumne, sense gaire cost, fàcils de trobar, fàcils de manipular, i sobre tot de

resultats espectaculars, on l’alumne, no es trobi ofegat per acotacions prèvies,
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sinó, que pugui desenvolupar directament la seva ràbia, força, el seu “anti tot”, i

surtin unes expressions seves, de la seva pròpia anti creativitat, anti

composició, i vegi que la seva obra pot assemblar-se a la dels artistes

“reconeguts” per la societat.

Els elements del llenguatge artístic, si els combinen sàviament, seleccionem el

procediment, l’estratègia, la tècnica, els materials i la metodologia adequades,

podran apropar-nos fàcilment aquest tipus d’alumnat amb risc de marginació

social.

Per això, l’oferta i intenció d’aquesta segona part del treball, és omplir el buit

didàctic existent d’activitats pràctiques, que siguin similars als treballs que es

realitzen en el món artístic actual, per poder demostrar a l’alumne, que ell es

capaç de fer el que fan els artistes “reconeguts”  per la societat. A més a més,

oferir la possibilitat a alumnes i professors, de familiaritzar-se amb uns recursos

d’expressió més propis de tribus urbanes: “graffiti”, i les seves noves

tendències, barrejades amb altres expressions artístiques matèriques pròpies

de l’art contemporani esculto - pictòric.

Es pretén també, que aquesta  part del treball i les seves activitats, estratègies i

explicacions teòric - pràctiques puguin servir i ser d’utilitat no només als

departaments de Visual i Plàstica, sinó a tot el professorat interessat.   Ja que

totes les activitats estan desenvolupades pas a pas.

És per això, que aquestes activitats i estratègies permeten el seu ús, on els

centres considerin més oportú.

Aquesta segona part del treball, també  pot ser  una  alternativa, per  l’aula  d’

acollida, i d’aquesta manera,  poder fer un repàs i presentació dels artistes

contemporanis  dels  països respectius d’aquests alumnes  nouvinguts.

Pot ser d’utilitat,  per al tractament a la diversitat, i  per a un grup heterogeni

d’alumnes, també  es pot  emprar  com ajuda per els talentosos, que poden

desinhibir-se amb aquestes activitats, i com a banc de recursos que el

professorat pot emprar com cregui més oportú.
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 Per que, no es  tracta d’una proposta discriminatòria, sinó tot el contrari

és una proposta integradora , que ajuda  a pujar l’autoestima, per tant,

condiciona un bon aprenentatge, que ajuda al mateix temps a mantenir una

relació social saludable i a superar les dificultats  personals.

Tanmateix, possibilita l’autonomia personal, tenint en consideració  la gran

importància que té en la projecció futura de la persona i el seu comportament.

L’educació sempre esta lligada a les característiques de la realitat social del

moment. N’hi ha una necessitat de trobar noves maneres d’enfocar

l’ensenyament i aprenentatge per ajudar i facilitar a l’alumnat, a entendre noves

formes d’abordar la realitat.

S’hauria d’intervenir des de la construcció col·lectiva de noves formes de sentir,

pensar i actuar. Ja que, tot el que l’alumne pot aprendre, no depèn sols de les

seves característiques particulars, sinó també del tipus d’ajut i suport educatiu,

del grau d’adequació dels continguts a impartir a les seves necessitats

educatives, d’aquí la necessitat per impartir un ensenyament adaptat i que el

professorat disposi d’un material didàctic variat i adient per aquest tipus

d’alumnat.

La corrent artística que més ens ajudarà per las se ves pròpies

característiques es la denominada  INFORMALISME  MA TÈRIC.  Els

artistes d’aquesta tendència no donen cap importànc ia  a l’estructura, a

l’organització compositiva,  no els interessen  els  colors plans, i tot el que

suposi una elaboració racional de l’obra d’art. Est an alliberats de

qualsevol voluntat representativa.  Els interessa l a valoració expressiva

de l’artista, la llibertat psicològica i corporal d amunt del suport.

Les seves obres tenen una mida més gran, i són més impetuoses.  Les

tècniques molt més riques i variades, elaboren sign es abstractes que

assemblen cal·ligrafies.

Dins d’aquesta corrent artística ja surten connexio ns amb els graffiti.  Per

exemple: Henri Michaux, composa damunt las seves ob res, dibuixos amb

curiosos graffiti.
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 GRAFFITI:  Art urbà. Aquest terme ve de la llengua  italiana, “sgraffio”

Que vol dir : esgarrapada. Sembla ser que  el graff iti  tal i com l’entenem

ara, va començar a desenvolupar-se en el barri de H arlem, en New York.

Ja que aquest barri marginal situat al costat del “ glamuroso” barri de

Broadway , va ser un gran brou de cultiu, per la pr otesta.  Aquestes dues

corrents artístiques informalisme i graffiti, i les  seves maneres d’enfocar

l’art, ens ajuden molt a treballar amb els alumnes violents.

La primera per la demanda de procediments i materia ls treballats  de

forma desorganitzada, sense acotacions, tècniques n i habilitats prèvies,

sense cavallet, podent posar el suport a terra, dam unt de pupitres...

normalment es treballa en formats grans, on es pot fer grans grafies o

recorreguts  texturitzants.

I la segona, per la gran importància que té en la g ent jove.

Per tot el que representa per a ells: la seva expre ssió de disconformitat

social, estil d’art alternatiu, ( més contemporani i urbà ) amenaça a l’ordre

establert, a  més  de la  reacció  social  que prov oca.   Tot això lo fan seu, i

significa la seva particular manera de protesta. Ta mbé demana grandària

envers el suport, i tampoc té una eina petita per t reballar com el pinzell,  ja

que es  solen emprar  els pots de esprai .
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 ORIENTACIONS GENERALS

Les activitats d’aprenentatge d’aquest treball van dirigides per facilitar

l’ensenyament aprenentatge dels alumnes amb risc de marginació social,

deixant que l’alumne és consideri responsable i protagonista directe del seu

procés d’aprenentatge emprant una metodologia de diàleg i col·laboració.

Es pretén a través d’aquestes activitats d’ aprenentatge donar pautes i

respondre a preguntes com:

-Quins elements o pautes pedagògiques cal modificar o incloure per a preparar

alumnes amb risc de marginació social a sortir d’aquesta situació.?

-Per què no es fa més incidència en les activitats que arriben més als alumnes i

són més properes i interessants per ell.?

-Com col·laborar amb el professorat, donant-li la capacitat per respondre a la

diversitat dels seus alumnes no només violents, si no també indiferents,

nouvinguts, de baixos rendiments escolars, amb necessitats educatives

especials...?

-Es possible donar estratègies per dirigir l’aula amb flexibilitat didàctica, varietat

i dinamisme.?

-Quina formació hauríem de introduir en la formació permanent del professorat

per ampliar la seva pràctica docent.?

El paper del professor no pot ser el tradicional, i tampoc pot donar la classe

magistral, la seva presencia ha de ser la d’un assessor dels treballs que  se

realitzen per part dels alumnes, aconsellant opcions, materials, tractaments,

fent que ells mateixos aprofiten i aprenguin les situacions que provoca l’atzar.

Potenciant la seva creativitat i incentivant la  comunicació i la cooperació en

grup.

El mètode d’ensenyament està estructurat de manera que es va del simple al

complex, generant actituds d’implicació personal en la recerca d’alternatives o

valoracions.
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Les activitats estan connectades i entrellaçades entre elles. Les inseguretats es

veuen ràpidament i poden corregir-se immediatament per el professor.

El control comparatiu  de la pròpia activitat, l’avaluació crítica del procés de

treball i els seus resultats ajuden a desenvolupar la capacitat del judici

autònom.

Les experiències i els coneixements adquirits en cadascú dels exercicis són la

condició adequada per el desenvolupament posterior.

El conjunt d’aquestes activitats fan que l’alumne arribi a entendre la relació

entre veure i fer. Arribi a  comprendre la importància  del bon ofici, i també que

l’alumne  arribi a desenvolupar criteris propis per la seva experiència.

Es poden fer vàries activitats d’aprenentatge  a la vegada, per grups màxims de

quatre alumnes, o, si la situació ho requereix, individualitzar el treball.

D’aquesta manera, el grup pot realitzar diverses obres a la vegada, dins del

temps estipulat per a l’activitat corresponent. Això és bo perquè així veuen

moltes més possibilitats d’ execució, i poden aconseguir una perspectiva més

gran sobre allò tractat.

I sens dubte, qui més en vegi més n’aprendrà i desenvoluparà més la seva

capacitat creativa i imaginativa.

Un dels objectius d’aquestes activitats d’aprenentatge és el de sensibilitzar la

capacitat imaginativa pictòrica, espacial i constructiva, de l’alumnat, la visió, el

pensament, i poder enriquir el sentit de la forma, els valors cromàtics, i

l’abstracció. En un treball continuat i d’acord amb el contingut de cada activitat,

adquirint el domini dels mitjans tècnics- artesanals.

L’alumne pot anar al seu ritme enriquint-se d’ experiències, aprenent mitjançant

l’acció pràctica. A més, la dinàmica oberta i flexible que es preveu a l’aula,

permet donar les orientacions i ajuts que es detectin necessàries en el

seguiment de l’elaboració de les propostes formulades.
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Per facilitar la integració, comunicació i l’aprenentatge, és crearà un ambient en

el que gaudir aprenent és un objectiu, i això permetrà afavorir l’organització del

grup a partir dels propis membres.

Es tracta de crear un entorn que estimuli els alumnes a viure situacions que

desenvolupen l’autonomia personal i afavoreixi les pràctiques socials.

A mesura que tinguem un entorn on es poda gaudir, conversar, opinar,

desenvolupar capacitats d’ells mateixos, que no coneixien , els escoltarem,

hem de recordar que tan important com és aconseguir diàleg i comunicació, es

saber escoltar.

Aquests alumnes amb risc d’exclusió social, violents, necessiten molt,  poder

dialogar amb altres i amb el professor, ja que, normalment estan carregats de

situacions molt conflictives  i difícils de suportar.  Per això  necessiten moltíssim

que se’ls escolti.

 Quan veiem, a un alumne nostre, que alguna cosa li passa, i com molt bé diu,

Jordi Cots, adjunt al Síndic de Greuges,: ”s’hi ha d’estar al costat i, si cal

intervenir ja t’ho demanarà, i si és greu ja ho veuràs i ja t’hi ficaràs.”

Ens creiem que per escoltar s’ha de ser simpàtic i bon comunicador, i això no té

per què ser així forçosament. L’adolescent té dret a que se li respecti la seva

tristesa, i la seva situació. I això vol dir que té el seu món propi, i que no ens

hem de ficar. Però si hem d’estar desperts per si ens necessita i escoltar-lo.

Jordi Cots diu: “Si estiguéssim més tranquils, si tinguéssim la satisfacció de

conviure amb ells amb més serenitat, sense menystenir la duresa que pot

implicar el seu tracte, ens trobaríem bé i ells no se sentirien tan sols”.
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SUGGERIMENT

S’ha d’evitar que aquestes propostes de procediments i activitats

d’aprenentatge,  siguin limitades a treballar - se en moments puntuals.  Això,

podria ser una manera de perdre el potencial que porten aquestes activitats,

per treballar i ajudar als alumnes que comporten un risc d’exclusió social.

- També és pot perdre el fil conductor, d’apropament per part d’ells, amb els

altres alumnes, el centre i el seu entorn.

-  A més de l’ajuda que suposa la continuïtat,  per a pujar la seva autoestima

en el dia a dia.

Per varies raons: la pèrdua de continuïtat no garanteix tot allò per el que estem

treballant i lluitant, ja que es tracta de  poder alterar la conducta d’aquest tipus

d’alumnat , inadaptat, violent, delinqüent...

La falta de continuïtat tendra unes conseqüències negatives, en la capacitat de

l’alumnat per a abordar els aprenentatges escolars d’una manera similar a com

ho fa la majoria dels seus companys.
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MESURES RELATIVES A L’ADAPTACIÓ DE LA

METODOLOGIA I DE LES ACTIVITATS
Metodologia estratègies  pròpies d’ una ensenyança activa y autònoma,

centrada en la figura de l’ alumne com element clau del sistema de formació i

con una participació del professor - tutor como dinamitzador y facilitador del

procés d’ aprenentatge.

La metodologia d’una recerca està íntimament  relacionada amb els objectius

que es volen assolir  per això al programar les activitats d’aprenentatge cal tenir

molt clars els objectius que es persegueixen amb l’objecte de la recerca, i

alhora, amb la manera d’afrontar els punts teòrics de partida.

Adoptar una metodologia , adaptada a uns objectius, uns continguts, uns

criteris  i una organització que afavoreix el procés d’ensenyament-

aprenentatge d’aquests alumnes amb risc de marginació social.

Donant una ajuda  singular, que aquests alumnes necessiten, per tal de

progressar cap a les fites educatives establertes per al conjunt de l’alumnat.

Es tracta d’una adaptació del currículum, que tenint com a referència els

Objectius Generals, adopta una metodologia, uns continguts, uns criteris

d’avaluació i una organització que afavoreixi el procés d’ensenyament –

aprenentatge d’aquests tipus d’alumnat.

Una educació visual com la que pretenem :“ajudar amb un ensenyament

centrat en la resolució d’un problema social, la violència, la marginació, la

inadaptació, la indiferència, i la falta de valors morals.” Obliga a la utilització

d’un material específic i divers, que requereix una didàctica operativa diferent a

d’altres matèries, pel que fa al temps, a l’ús, al manteniment i a la conservació,

ja que la multiplicació de situacions fa necessari un tipus d’organització molt

conseqüent.

Les característiques pròpies de l’àrea i de les activitats d’aprenentatge que es

programen permeten per elles mateixes una fàcil adaptació a característiques i
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interessos particulars dels alumnes. L’error en una activitat plàstica, no implica

una penalització, sinó altre oportunitat per realitzar una nova experiència,

intentant re orientar el procés anteriorment fet i reconduir la seva pràctica.

L’alumne pot anar al seu ritme adquirint experiències, aprenent mitjançant

l’acció pràctica. A més, la dinàmica oberta i flexible que es preveu a l’aula,

permet donar les orientacions i ajuts que es detectin necessàries en el

seguiment de l’elaboració de les propostes formulades.

- Equilibrar el temps de treball en agrupaments diversos, per afavorir la

incorporació i els recolzaments a la dinàmica de l’aula.

- Oferir unes propostes d’activitats que permeten diferents possibilitats

d’execució i d’expressió.

-  Procurar  integrar  l’experiència pròpia de l’alumne en el procés de realització,

la seva utilitat per resoldre de manera favorable el descobriment personal de

les solucions a les idees que aquest hagi concebut.

Confrontació de les possibles solucions que l’ alumnat hagi trobat.

- Formular els objectius apuntant al procés d’aprenentatge, i no només als

resultats.

- Intentar  crear situacions comunicatives, i emprar la comunicació com a eix de

totes les activitats, això ens crearà un context facilitador per cridar l’atenció i l’

interès de l’alumne, creant un ambient  i predisposicions positives. Una

comunicació de conversa, xerrada, que a la vegada fa una correcció que

ressalta aspectes i afavoreix la millora, més que ensenyar les imperfeccions, i

així s’aprofitarà per parlar, analitzar i reflexionar situacions que presentin

conflictes de valors i de desenvolupament del treball.

- Pedagogia flexible, basada en mètodes interpersonals que proporcionen

riquesa comunicativa (com més es comunica el professor amb el alumne major

informació obté del procés i de les ajudes que precisen).
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- Proposar les activitats per parelles o en petits grups, perquè l’alumne es

beneficiï de les aportacions dels altres i a la inversa. I es procurarà que

promoguin el contacte directe entre tots els alumnes. Potenciant la seva relació

i comunicació.

- Dirigir les activitats per que connectin amb els alumnes, els estimuli i es

relacionin amb realitats fora del centre. Cal posar en contacte l’ alumnat en una

forma d’ensenyament viva i activa que consisteix en veure moltes obres d’art,

anar a exposicions temporals, visitar l’estudi de qualsevol artista plàstic. Es a

dir, posant-los en contacte directe amb el fet artístic, i que el professor sigui

orientador d’aquest contacte proporcionant les idees necessàries per al judici i

per afavorir la formació d’una consciència.

- En referència a l’ús de tècniques destreses i manipulació de materials serà

gradual, segons el grau de dificultat que impliquin, a fi d’anar estimulant les

capacitats expressives personals.

- Abans de la realització d’una pràctica, es important provocar una fase

preparatòria  de reflexió, comunicació

- Facilitar activitats que permetran iniciatives i creativitat a partir d’una idea

inicial, reflexionar-la, madurar-la i arribar a exposar-la davant de tots els

companys admeten suggeriments i altres opinions.

- Normalitzar a l’aula moments que es dediquen a la comunicació i intercanvi

d’idees, valorant la importància d’una actitud democràtica i consensual en el

plantejament i la resolució d’una acció.

- Fer activitats i mètodes de treball diversificats a la vegada, això constitueix

una resposta a la diversitat dels alumnes i contribueix a la motivació i a

l’enriquiment de l’aprenentatge.
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- Buscar diferents aspectes de les formes fins que es trobi la més idònia, ajudat

per l’intercanvi d’opinions amb companys i professor, reforçant la forma

definitivament.

- Les activitats que es treballen a l’aula han de r ecollir l’art que arriba els

alumnes a través dels mitjans de comunicació, si no  es així els alumnes

poden dissociar la realitat, i la actualitat, del q ue estan fent a l’aula, i

assemblar-les que no s’estan incloent en les corren ts i societat actual.

Necessiten veure que són capaços de fer el mateix q ue “ els reconeguts ”

per la societat.

- Intercanvi de punts de vista que inclogui recerca, procés de raonament i

planificació. Debats sobre els resultats que es van obtenint.

- L’enriquiment del conjunt de l’obra que s’està creant, amb la mescla de

combinatòries possibles, a partir de la imaginació de l’alumne, la seva

creativitat i originalitat.

- S’empraran materials que ens proporcioni la vida quotidiana: gots de plàstic,

capsetes, ampolles de plàstic retallades, papers dels comerços, cartrons,

trossos petits de porexpán, roba, draps, terra, sorra, cordes, llanes, etc...

- A l’hora de programar no cal tenir en compte la diversitat de capacitats dels

alumnes, ja que es refusen els esquemes rígides. I se’ls proposarà, fer allò que

els surt de dins, que exterioritzen, que treballin amb ràbia, força, agressivitat,

estripar paper, ratllar, barrejar sorra, làtex, guix, representar “paranoies com

diuen ells”.

- Hem de tenir molta cura amb la metodologia per aconseguir: Garantir la

projecció futura de l’alumne. Possibilitar-li una relació social saludable.

Fomentar la seva autoestima.
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INDICACIONS EXPLÍCITES DE LES APORTACIONS DEL

TREBALL A L’EDUCACIÓ EN VALORS

El desenvolupament de la personalitat moral, el volem aconseguir amb les

reflexions i el diàleg de grup, amb l’objectiu de promoure una valoració de

l’autoestima. L’ auto coneixement i la convivència diària amb els companys.

Sota els plantejaments fets, fàcilment es pot contrastar com s’estan treballant

un seguit de comportaments reconeguts com valors que s’han de potenciar.

En realitzar aquestes activitats d’aprenentatge  l’alumnat ha de fer seus els

valors de la responsabilitat, la solidaritat, la tolerància, el respecte davant

d’altres formes de pensament i comportaments, la pràctica del diàleg, el criteri a

escollir la idea o solució més adient, la sensibilitat envers el respecte que cal

tenir a persones i obres, l’esperit d’investigació.   

A més  d’ajudar a desenvolupar la seva  autoestima, i capacitat per reflexionar i

prendre decisions convenients per ells.

La implantació ordenada de les pròpies activitats generen actuacions de debats

i discussions de manera raonada, a partir de l’anàlisi de les imatges i resultats

obtinguts en l’expressió artística. L’ ambient educatiu que es crea durant la

realització d’aquestes , és  el idoni per tal d’establir vincles entre el professor i

ells.

 La comunitat educativa ha de ser sensible a les situacions socials que van

apareixent i ha d’ensenyar a viure els valors d’una societat democràtica, dins

de la cultura escolar a través dels eixos transversals.

Per això el treball,  les seves activitats d’aprenentatge i estratègies reverteixen

d’una manera directa en la millora de la pràctica docent, en les estratègies

metodològiques i en els recursos didàctics. Incorpora d’una manera natural i
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lògica el foment d’ els eixos transversals següents: la coeducació, l’ inclusió, la

cohesió social i el respecte que es l’eix vertebrador de tots els valors.

La intervenció constitueix en donar un seguit d’accions, uns principis morals i

de respecte, als que es vol arribar per un procés educatiu. Per aconseguir que

l’alumne tingui autonomia i recursos per desenvolupar-se i madurar.  Això

implica : amb ells,  treball d’equip, de diàleg,  de col·laboració

d’acompanyament, de referents.
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ORIENTACIONS TÈCNIQUES

Una Educació Visual i Plàstica tridimensional com la que pretenem, obliga a la

utilització d’un material específic i divers, que requereix una didàctica operativa

diferent d’altres matèries pel que fa al temps, a l’ús, al manteniment i a la

conservació.

Realitzar un treball tridimensional requereix d’un esforç tècnic i manual, així

com una concepció molt definitiva de la configuració a realitzar.

Els materials i els mitjans tècnics actualment són molt amplis, per la qual cosa

s’ha de tenir una idea molt clara de la finalitat que volem assolir.

Els procediments i els temes de treball s’han d’estudiar amb experiments

variats, quan a llurs possibilitats, resistències, manejabilitat, mal·leabilitat...

Les experiències, els coneixements i els resultats obtinguts ajuden a treure

conclusions i nous projectes, així com idees pels treballs següents generant un

enriquiment i una curiositat més gran per part de l’alumne, a qui s’ha de donar

coneixements no només dels materials tradicionals, sinó dels moderns com ara

resines, poliester, silicona, plàstic.....

Explicarem als alumnes que la manera d’emprar els materials dóna l’origen a

les tècniques. Convé fer notar que cada material requereix un tractament

especial i que aquest condiciona, en certa manera, el resultat final de l’obra.

Tanmateix, hauria d’existir un reforç visual a les explicacions del professor, a

partir de diapositives, fotogrames, seqüències de vídeo, referit tant a

antecedents històrics i morfosintàctics, com a eines, materials i procediments,

etc.

En tota comunicació artística, esculto - pictòrica podem destriar quatre

elements bàsics: EL SUPORT , LA FORMA, LES TEXTURES, I  LA

INFORMACIÓ.
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- EL SUPORT: és el conjunt de mitjans físics que fan possible la visualització

del missatge.

- Mòdul: equival a l’element bàsic de l’estructuració.

- Estructura: és la composició que s’esdevé com a conseqüència de la repetició

del mòdul.

- FORMA: és la configuració o estructura global d’un conjunt.

Forma és un terme fàcilment confós amb el de figura. Una forma tridimensional

pot tenir múltiples figures bidimensionals quan la veiem en una superfície

plana.

En una composició solen distingir-se forma i fons. Per forma entenem les parts

de tensió i contrast més grans, per fons, les parts més febles de contrast i

baixes de tensió

Quan les imatges existents són ambivalents poden ser interpretades de

maneres diferents i això dóna lloc als espais equívocs.

En aquests treballs tridimensionals o matèrics hi ha d’haver una relació estreta

entre el material i la forma i una clara correspondència entre tensions internes,

externes i l’espai, ja que l’obra exigeix ser vista des de tots els angles, sense

que es destrueixi ni decaigui en cap moment la unitat expressiva i compositiva

del conjunt.

Les formes planes ( bidimensionals ) necessiten, per poder demostrar- se, estar

integrades en una superfície i no poden originar res més  que una figura fons,

perceptible en una sola visualització.

Les formes tridimensionals es desenvolupen en l’espai obert, lliures, generen

unes tensions i relacions molt variades i no poden ser captades i expressades

en la seva totalitat des d’un sol punt de vista.  Obliguen a l’espectador a

moure’s al seu voltant, per tal de captar-la des de tots els angles per percebre

els seus diferents punts de vista sense perdre mai la unitat del conjunt.
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El caràcter ambivalent d’algunes formes determina que puguin ser emprades

indistintament com positives o negatives. Quan els seus dos valors estan

totalment equilibrats pel que fa a la mida i a la intensitat de contrast.

Normalment l’espai positiu és l’ocupa’t per la figura i el negatiu el constituït pel

fons. En el disseny en blanc i negre tendim a considerar el negre com a ocupat

i el blanc com a buit.

TEXTURES:

Recordem que la textura és un element configuratiu de la imatge.

Podem percebre la realitat exterior d’un volum o superfície pel sentit del tacte.

Amb el tacte experimentem i verbalitzem la sensació, d’aspre, rugós, llis, tou..

Les textures es dirigeixen als sentits tàctils desenvolupant la manipulació dels

procediments i materials.

Les sensacions visuals que tenim en contemplar la matèria o allò en diem els

seus defectes lluminosos, se sol conèixer en llenguatge plàstic com

QUALITATS i les percebudes pel tacte com TEXTURES.

Les qualitats que podem percebre en una obra esculto - pictòrica, s’esdevenen

per la unió d’aquests dos aspectes de la matèria.

La seva força plàstica serà en funció de les harmonies i contrastos que es

puguin crear amb aquestes.

 - LA INFORMACIÓ: és el contingut o missatge que es transmet. Pot ser

estètica i pràctica.

- L’estètica ens ofereix els valors expressius de les formes que es fan servir en

la comunicació, a través de la sensibilitat, l’harmonia, el contrast, la relació de

volums, i l’equilibri.

La pràctica: és la que proporciona objectius precisos i coneixements.

Explicarem a l’alumnat, que les  formes  que engendren  un volum  tenen  per si

mateixes una determinada expressivitat. En la escultura podem apreciar unes

determinades tensions, en la seva relació amb l’espai circumdant, aquesta pot

presentar una sensació estàtica o dominant.

Les  característiques  constitutives  de la  forma  són la  integritat, i la

coherència.  La integritat fa referència a la unitat essencial i  harmònica
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necessària de tots els elements estructurals i expressius que formen el conjunt,

volums, matèria, textura, estructura i plànol.

La coherència, és l’adequació entre l’estructura i la funció, o sigui, l’elecció

adequada i el tractament donat als elements materials i la disposició i integració

lògica d’aquests en la seva relació.

Expressivitat de les textures:

La textura en l’art  actual, té un gran protagonisme, sent un element expressiu

molt important.

Una obra amb unes textures suaus i colors clars, pot transmetre tendresa.

Una obra amb unes textures fortes, molt marcades, desordenades i colors

contrastats, pot transmetre agressivitat.

La combinació de diverses textures en una mateixa obra artística pot

transmetre sensacions de dinamisme, moviment, i força.

Les textures han anat canviant al llarg del temps, i la seva expressivitat nova,

ve donada per la introducció de nous materials.

Actualment en l’obra artística, les textures no s’empren per a imitar acabats, ara

tenen protagonisme per elles mateixes.

Convertint – se en els elements expressius d’una obra artística.

La seva història actual neix en el començament del segle xx, dins de diverses

corrents artístiques cubisme,  futurisme, dadaisme, surrealisme,pop- art...

El collage, va suposar una renovació a fons en el camp de l’experimentació

amb nous materials, i procediments diferents.

L’ informalisme, va ser un moviment que va donar molta importància al

tractament de les textures, tant tàctils com visuals.

Ja que aquest moviment es basava en l’experimentació constant.

Sent les seves tècniques:

- El collage, que consisteix en enganxar al suport papers, o diferents

materials.

- El raspat, el frottage....
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Del frottage, diu Max Ernst, 1.925:

 “Si miro fixament el paviment de fusta...em sento obsessionat. Deixo caure a

sobre del terra a cegues fulls de paper i els frego amb la mina de llapis.”

Aquests collages amb textures, emprant materials que fins aquest moment no

havien estat utilitzats en la pintura. Com les sorres, pols de mabre, pols de

vidre, papers de vidre, serradures, sal, calç, guix, draps... s’utilitzen amb una

llibertat sense límits.

Sent els elements principals, i conformen una nova forma de treballar i

expressar-se artísticament.

Totes aquestes noves aportacions han donat pas al que avui coneixem com

la : tècnica mixta.

La tècnica mixta, és la barreja de tècniques, procediments i materials en una

mateixa obra.

 Pot ser pintura amb collage, obres amb diferents materials de textures i

procediments, ....
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MATERIALS I  PROCEDIMENTS
    Emprats en les activitats d’aprenentatge
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TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES
En aquest moment existeixen moltes tècniques artístiques, eines, materials,

pintures, pigments,  suports, textures... per a realitzar tot allò que nosaltres

vulguem expressar i treballar a la nostra obra.

En aquest apartat,  explicarem les tècniques i materials, que emprarem en les

activitats d’aprenentatges proposades. En el ben entès que no són les úniques,

que hi ha moltes més. Però a partir d’aquestes es poden desenvolupar tantes

com vulguem.

Aquests materials compleixen una funció de mediadors en el procés

d’ensenyament- aprenentatge, per poder desenvolupar un conjunt de

capacitats cognitives, interessos i motivacions que presenta un alumne en una

situació educativa concreta. En aquest cas l’ alumnat amb risc de marginació

social.

Tanmateix, hauria d’existir un reforç visual a les explicacions del professor, a

partir de diapositives, fotogrames, seqüències de vídeo, referit tant a

antecedents històrics i morfosintàctics, com a eines, materials, procediments,

etc.

EL SUPORT
En el món artístic el suport es: l’estructura damunt la que es pinta, o,  es

realitza l’obra artística matèrica.  Els suports poden ser rígids, com la fusta, els

metalls, i flexibles com el paper i el bastidor.

Es convenient i necessari que el suport tingui una bona estabilitat i duració.

Normalment es pot treballar damunt de moltes superfícies, però, per a realitzar

aquestes activitats d’aprenentatge i donat que és convenient treballar amb

suports de gran mida, emprarem grans planxes de porexpan, que resulten molt

còmodes, de poc pes,  i de molta facilitat de manipulació, a més de molt poc

cost. També emprarem planxes de fusta, o de conglomerat,  teles i bastidors ja

preparats, en la botiga.
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TELA
El terme tela es diu de tots els teixits tensats emprats com a suports artístics.

Aquest és el suport tradicional  per l’oli i l’ acrílic. És una roba de cotó, de lli...

amb diferents acabats de textures, col·locada damunt d’un marc de fusta.  Que

es diu bastidor.

BASTIDORS
Les teles es tensen en un bastidor per aconseguir un suport amb una tensió

uniforme, per poder pintar, sense fer malbé al resultat de l’obra.

Si es vol també es poden fer a classe, resulta més còmode i rapit  comprar-les

directament en una botiga de Belles Arts.

N’hi ha de molts preus i mides, per això, és més pràctic comprar la tela i el

bastidor ja fets en les botigues.

POREXPÁN
Es un suport molt còmode ja que  es tracta d’un material que no pesa res, i a

més no té gaire cost.

El preu de les planxes és per metre quadrat, i en funció del seu gruix és el preu,

planxa de 15mm. 1’47 euros, planxa de 20mm. 1’61 euros, planxa de 30 mm.

2’22 euros el metre quadrat.

Es compra en grans planxes. S’ ha d’anar amb molta cura, ja que es tranca

amb molta facilitat.

Si es vol pintar, s’utilitza una massilla diluïda i amb un pinzell es tapen tots els

forats. Posteriorment, aquesta es prepara amb una segelladora  acrílica, i una

vegada assecada  ja es pot pintar el  porexpán.

Però si volem fer procediments amb textures, com en aquestes activitats no fa

falta un tapaporus, encara que es faci un graffiti.
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PINZELLS
Els pinzells tenen moltes possibilitats no són solament eines per aplicar la

pintura amb el seu pel, sinó que poden utilitzar –se per fer traços amb el seu

mànec.

El traç que deixa el pinzell depèn de la seva forma i el pel que tingui.

Emprarem pinzells per a l’oli i d’acrílic, ja que són els mateixos. Tenen un

mànec llarg, i diferents mides. Poden ser rodons, plans, de llengua de gat,

sempre emprarem pinzells grans. El cost d’aquestos depèn del seu pel, si són

de pels naturals o sintètics.

També emprarem molt sovint paletines, ja que són de gran mida i ens

serveixen millor per a grans superfícies, grans espais de textures, per al guix, la

cola.... i no tenen gaire cost.

Es poden aconseguir diferents efectes amb pinzells i espàtules, les pinzellades

són molt personals així com les empremtes fetes en les textures.

No n’hi ha regles qualsevol procediment és vàlid si el resultat final es bo i esta

aconseguit.

L’espàtula és una molt bona eina per fer empremtes en les textures. Es pot

aplicar pintura en molta quantitat i crear zones i efectes molt variats i

expressius.

A més serveix- en, per fer raspats, línies...

Raspat, es pot utilitzar la punta de fusta del pinzell sobre la textura abans

d’assecar-se per deixar marques o emprentes.

Cura i neteja del material.

Netejar els pinzells i estris amb aigua temprada i una mica de sabó, i desprès

deixar-los d’una forma correcta és a dir: els pinzells i paletines amb els seus

pels sense recolzar-les en cap lloc, per no fer-les malbé. El més convenient és

deixar-los dins d’un pot, recolzats per els seus maneges,  amb, els seus pels

mirant cap a dalt.

L’ús que fa l’alumnat dels materials també atorga valoracions. La cura amb què

es demana que es tracti aquest, va creant actituds determinades. Potencia
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usos correctes, a partir del fet que els utilitza tota la classe, han d’assumir

responsabilitats compartides, i això repercuteix en el fet  de poder tenir més

diversitat de materials.

CARBONET
Les barres de carbonet, són el material més antic per a dibuixar que existeix.

El carbonet, branca d’arbre posada al foc, és un material tou, molt adequat per

els esbossos, ja que és molt fàcil d’esborrar. El gruix del traç es determina

segons la pressió feta per el carbonet , sobre el suport.

Per esborrar solo necessitem fregar amb un drap.

Si volem deixar definitiu el traç del carbonet hem de fixar-lo amb un esprai

especial per aquest.

PIGMENTS
Els pigments són matèries colorants reduïdes  a pols que s’ utilitzen en la

preparació de les pintures. Són els components més importants del procés

pictòric.

La seva aparença és modificada segons la naturalesa de l’aglutinant amb el

que es barreja i fixa al suport.

La seva procedència normalment és: orgànica o inorgànica.  natural, i química

Orgànica :

-Minerals: la seva procedència és a partir  dels minerals, lapislàtzuli, cretes,

guix, caolins,  cinabri...

-Naturals: procedeixen de productes naturals, d’origen animal o vegetal.

cotxinilla, ferro, argila, fulles...

- Inorgànics:

Sintètics o Químics, Aquests no es troben en la natura, es fabriquen. I són els

més emprats per la seva qualitat, durabilitat, gama de colors i cost.

Els pigments són productes químics, normalment no són tòxics , però s’ha

d’anar amb cura de no inhalar el pols del pigment, i tenir cura amb el contacte

de la pell i els ulls.
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ACRÍLICS
La pintura acrílica s’ha millorat molt des de els anys 50. Es fa combinant els

pigments amb una resina plàstica o sintètica d’acetat de polivinilo.

 Els acrílics és poden emprar per pintar d’una manera molt aigualida i amb

pinzells tous, com a l’aquarel·la, o emprar-los per pintar d’una manera més

densa, fins i tot més densa que la pintura a l’oli. Llavors és pot emprar pinzells

de pel més dur i espàtula.

L’ acrílic,   és soluble amb l’aigua i té un temps d’assecat molt curt. Des de que

es produeix aquest, ja no hi ha cap alteració amb els colors. Com ha estat

passant amb l’oli.

A més la resina acrílica és un fort adhesiu, tant al suport com a les diferents

capes de pintura.   Per això ens serveix per barrejar-la amb sorres, terres,

serradures... aconseguint diferents textures damunt del suport.

Es pot pintar amb acrílics, damunt de quasi totes les superfícies sempre que no

sigui oliosa , si es va a emprar paper convé que no sigui massa fi,  perquè es

pot ondejar amb el contacte de l’aigua.

Les pintures acríliques són fortes,  flexibles, a més de versàtils i permanents.

Es poden emprar fent: raspats, pressions, trenes, aplicar-les directament des

de el tub, llançar-les a el suport, barrejar-les amb massilles, sorres, terres,

serradures... per obtenir diferents textures.

 Gel opac, és un medi que permet augmentar el volum de la pintura acrílica, per

treballar amb més cos. Fa més grossa la pintura sense afectació i alteració del

color.

GUIX
El guix és sulfat de calci hidratat. Quan s’escalfa a 117º  perd el 75%  d’aigua,

aleshores  se l’anomena guix. El guix que es compra és un pols blanc, el qual,

en barrejar-se amb aigua, recobra la forma que tenia abans de ser calcinat i fa

una massa uniforme que té la mateixa composició que el guix original.
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L’ emmagatzematge  i  Conservació:  El sac de guix

s’emmagatzema en un lloc sec i en un lloc relativament elevat del terra, si és

possible amb una base de fusta, per tal que no s’humitegi. Sempre que es

pugui, cal fer servir guix nou, però si s’ ha d’emmagatzemar, cal posar-lo amb

el seu mateix sac de paper dins d’unes altres bosses de plàstic que tanquin

hermèticament. D’aquesta manera, es pot conservar durant molt de temps.

Les cubetes i els estris i  que fem servir per manipular el guix, cal netejar-los tot

seguit d’haver-los emprat per tal que no s’assequin amb el guix. Ja que desprès

costa molt deixar-los nets. Les cubetes millor si són de plàstic, però si són de

metall cal desprès de netejar-les untar un drap amb  oli perquè el guix no les

rovelli.

 Com fer la mescla: Per fer la mescla de guix cal fer servir una gaveta o

cubeta neta, de plàstic o de ferro esmaltat.

De primer hi aboquem aigua freda a temperatura ambient, que estigui neta i

després el guix, el qual deixarem caure a l’aigua fent –lo passar pels dits per tal

de desfer els terrossos o enretirar els terrossos de guix sec que hi pugui haver.

De mica en mica s’ha d’anar abocant el guix a l’aigua fins que comença a

sobresortir per damunt del nivell de l’aigua, quan fa una petita “illa” mentre

l’aigua va amarant.

Un cop que el guix ja està humit, es colpegen les parets de la gaveta per fer

caure les partícules de guix que s’hi hagin adherit, i després es passa a

barrejar-ho tot.

La mescla es fa millor si posem la mà estesa al fons de la gaveta i remenem de

banda a banda. El resultat ha de ser una crema fluïda que tingui una

consistència uniforme. Si fem aquest procediment amb cura, i amb un guix nou

en bones condicions, haurem de poder treballar durant uns 15 o 2O minuts,

abans que no s’espesseixi, degut a la reacció química que hi té lloc, i no el

puguem fer servir.

Un guix vell tendeix a espessir-se ràpidament, i si és molt vell i no ha estat

emmagatzemat en condicions adients, quallarà però s’endurirà. Per fer-ne una
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prova, podem agafar una mica de guix sec entre els dits i aixafar-lo, si es manté

aixafat és un guix utilitzable, però si es desintegra és que està passat i ha estat

mal conservat o esposat a humitats.

Acceleració i retardament en l’assecament del guix: És molt estrany

haver d’accelerar el procés d’assecament del guix atès que el seu temps

normal és d’uns 15 o 2O minuts. No obstant això, quan calgui fer-ho, farem la

barreja amb aigua calenta. Afegir-hi sal és una altra manera d’accelerar-ne

l’assecament, amb uns 1O grams per litre d’aigua. Si augmentem la quantitat

de guix i barregem amb força la mescla també l’accelerem l’assecament.

Tot això, però, no és gaire convenient ja que ens poden quedar butllofes en el

resultat final.

El que normalment és més corrent que faci falta, és retardar el procés

d’assecament, sobre tot quan es treballa amb draps molt grans, o quan es

modelen obres complexes, ja que ens cal més temps per treballar-hi, i poder

controlar així amb més cura la superfície.

Per retardar l’assecament, el millor és la cola, que a més a més augmenta la

solidesa del guix.

La manera de preparar el guix és igual i la proporció de cola ha de ser de 25

grams per litre d’aigua que afegim al guix.

Neteja: Al seleccionar el racó o lloc de treball per a manipular el guix, tindrem

en compte que el guix és un material i procediment que embruta molt.

També hem d’adonar-nos que els estris i taules es poden netejar quan el guix

s’hagi assecat, rascant una mica surt fàcilment.

EXERCICIS EXPERIMENTALS AMB GUIX

Es poden fer exercicis d’experimentació amb el guix  durant una estona abans

de començar, perquè els alumnes vegin la manipulació i els resultats. Ja que

cal saber-ne algunes coses abans d’iniciar-nos en el seu ús, i encara més si
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tenim en compte els resultats tan sorprenents, ràpids i a curt termini que

proporciona aquest material.

Fer la mescla del guix tal com s’ha indicat. Mullem camises en la mescla feta.

Les deixem eixugar fora, penjades o sobre un suport. I una vegada eixugades

aquestes quedaran dures i com si haguessin estat esculpides.

Amb trossos d’arpillera, sacs, draps, mullats en el guix  posant-los al voltant

d’un suport, podem buscar formes suggerents espacials o de qualsevol altra

mena. Abocar guix en un drap, i tindrem unes formes endurides i amb la forma

volguda al voltant de la carcassa.

Es poden fer tota mena de suggeriments i buscar motivacions per aconseguir

un màxim aprofitament d’aquesta hora experimental.

LÀTEX

L’utilitzarem per fer la part de textures, amb papers, sorres  i sal.

es procedirà d’aquesta manera: Agafaran els alumnes un recipient no gaire

gran, i posaran el làtex amb l’aigua en la proporció que els recomana les

indicacions del producte. Han d’aconseguir una mescla homogènia i sense

grums.

A continuació, poden fer dos opcions,  una incorporar les sorres o sal, a la

barreja de làtex i aigua, i desprès expandir-la per l’espai assignat en la

composició.  O,  agafar la  mescla de  làtex amb aigua, i  recobrir amb l’ajuda

d’un  pinzell l’espai que teníem reservat per aquesta textura, i posteriorment,

afegir les sorres, o la sal.
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PAPER   MACHÉ

El paper maché, en tires es una tècnica molt comú, fàcil de manipular, i sense

cost si nosaltres volem, emprant paper de diari, o papers per reciclar. La seva

utilització normalment es per recobrir estructures, o per la realització de motlles.

Aquest procediment tal i com l’emprarem nosaltres en aquestes activitats, es

farà, amb petites tires de paper de diari, revistes, paper que tinguem per

reciclar,  i cola cel·lulòsica, per enganxar paper de parets o cola blanca vinílica

dissolta.

Donat que el paper maché, fet com a pasta,  tarda molt en assecar-se,   és

aconsellable treballar-lo a tires, i per capes. En cara més, si es per recobrir un

motlle com en aquesta activitat.

Aquest procediment de paper maché quan està assecat és molt dur i resistent.

Es pot emprar també paper de cel·lulosa blanc, o paper de colors, o de revistes

amb les seves imatges. Tot dependent del resultat artístic que vulguem obtenir.

Ja que, una vegada finalitzat el procediment, tindrem de donar un acabat. Que

pot ser amb papers de seda, pàtines pictòriques, acabat amb guix, collage...

La cola cel·lulòsica, (és a dir la que serveix per enganxar els papers de parets,)

es presenta en forma de pols, i hem d’afegir-la aigua per obtenir una mena de

gelatina molt enganxosa,

Per fer la mescla hem de posar la quantitat d’aigua que ens  recomanen les

instruccions de la capsa. I barrejar-la molt per evitar i desfer bé, els grums.

Es aconsellable fer solament la quantitat que emprarem, ja que aquesta és fa

malbé en poc temps.

SULFAT DE FERRO
Quan l’obra artística ja esta finalitzada i assecada. Donarem un recobriment

amb sulfat de ferro. És ha dir oxidarem tota l’obra per aconseguir un acabat

oxidat,  sense perdre la gama de colors, que es transparentarà, i es veurà tot el
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conjunt sota l’efecte de la veladura amb una harmonia de colors  ferrosos, fent

el resultat diferent a qualsevol altra procediment, resultant amb  molta harmonia

i força.

El sulfato de ferro, oxida les superfícies poroses.

Dissolució del pols de sulfato de ferro: es mescla un volum de sulfato de ferro

en pols, en deu volums d’aigua. Si es vol més clar el resultat,  s’afegeix més

aigua en la dissolució. Es recomanable fer primer unes proves apart, en els

mateixos materials a emprar. Deixar assecar,  i una vegada comprovats  els

resultats, veure quina proporció ens convé més.

El temps necessari per que faci efecte l’oxidació depèn de la humitat de

l’ambient, de l’aire de l’espai on es faci aquest procediment. Amb 24 h. Ja

veurem els resultats.

Es convenient no fer massa carregada la mescla,  perquè amb el temps

s’obscureix una mica.

El sulfat de ferro s’adquireix en les drogueries. Es ven en pols, no té gaire cost.

Es aconsellable treballar el sulfato de ferro amb guants de làtex, donat que

aquest te un gran poder d’oxidació. Per aquesta raó es deuen protegir totes les

superfícies i les mans.

VELADURA  A  L’AIGUA
Veladura, aquesta tècnica es tot el contrari de la pintura amb molta densitat. La

pintura es dilueix fins que sigui transparent. Es treballa per superposició de

capes  transparents,  (veladures ), deixant que els colors subjacents siguin

visibles i agafin el to de la veladura.

 N’hi ha que esperar que una capa s’hagi assecat per posar l’altra capa que

anirà per sobre.

La veladura a l’aigua i amb làtex ens serveix també com a recobriment i

protecció final de l’obra.
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La diferència amb el sulfat de ferro, és que aquest dona un mateix to,

d’oxidació terrós a tota l’obra, i com cada color té un grau diferent d’

imprimació,  el resultat és mes artístic.

La veladura a l’aigua deixa tot amb la mateixa tonalitat i és més uniforme i

homogeni.

Per preparar una veladura a l’aigua, necessitem làtex, aigua i pigments,   dels

colors que vulguem emprar.

Es dissol el làtex segons instruccions de la caixa, i removem fins a obtenir un

líquid homogeni i sense grums.

Es dissol un volum de pigment en un volum d’aigua, i es remou be.

A  continuació es barreja la dissolució de làtex, amb la de  pigment, i ja  es  pot

utilitzar. Es poden barrejar diferents colors de pigments per aconseguir el color

desitjat.

També es pot emprar pintura acrílica molt diluïda, l’obra feta no perd res del

seu acabat, i a més s’asseca pràcticament en el moment.

RESULTAT   AMB   BETUM   DE  JUDEA  I  CERA

El betum de Judea, es un acabat molt clàssic i còmode d’emprar, de to marró.

Pot ser una alternativa a l’acabat de veladures, o de sulfat de ferro. Es

convenient emprar-lo en diferents zones de l’obra, més que en tota la superfície

de la composició per donar més riquesa d’acabament.

El betum  té un assecament molt rapit i a vegades no es pot treballar a temps,

per això, es barreja amb cera, i així es retarda el temps d’assecat. Amb aquesta

barreja, es pot suavitzar el to del betum que és un marró molt fosc.

El betum de Judea també es pot comprar en esprai. Sent la seva utilització molt

pràctica.
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CERES
Aquest procediment sent molt manipulador, agraït, i net. No és molt corrent en

els grans formats.

Les ceres permeten la realització de molts recursos, tècniques i textures, amb

tintes, aquarel·les, temperes. Ja que  les ceres, rebutgen l’aigua, o qualsevol

material barrejat amb aquesta.

Les ceres són l’únic procediment pictòric que permet emprar com a tècnica les

seves incompatibilitats amb altres components artístics.

Les ceres admeten moltes possibilitats diferents d’execució. Poden ser

utilitzades amb moltes tècniques, emprant les seves incompatibilitats amb els

medis aquosos.

Es poden emprar utilitzant una font de calor per la seva  fusió, ja que tenen un

grau de fusió molt baix. Per exemple, escalfant l’espàtula al foc, també pot

emprar- se un assecador de pel, llavors, les ceres es liqüen ràpidament i es

poden manipular amb una espàtula o pinzell.

Les ceres també és poden dissoldre  en essència de  trementina. Aconseguint

grans efectes, d’abstracció, es mulla un drap en essència de trementina i es

frega per les ceres, barrejant els colors i deixant una gama de colors d’un

mateix matis.  Possibilitant el poder treballar a sobre per fer detalls, o altre tipus

d’acabats.

Tenen moltes més possibilitats:  tècnica del raspat, consisteix en estendre, en

una superfície de paper,  amb textura o sense, un color o més, en la zona que

vulguem aplicar el raspat i a sobre d’aquesta aplicarem un color diferent, convé

que sigui més obscur, desprès rasparem aquest per que es vegi el color de

sota amb un raspador o qualsevol objecte amb punta. Es poden aconseguir

molts i variats efectes. La tècnica es molt fàcil de treballar.

Podem fer i emprar els pigments barrejant-los amb cera verge calenta i

obtindrem l’encàustica.  O, donant forma, les barres de cera, una vegada s’hagi

refredat aquesta.
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COLLAGE
El collage ( veu francesa) és el terme que defineix l’obra artística feta

d’elements variats i heterogenis, que s’enganxen damunt d’un suport. Poden

ser,  trossos de paper, roba,  sorres, materials que sobresurten, cordes,

carcasses,.... i tants com l’ imaginació  vulgui.

El collage  és una activitat gratificant per l’alumne, ja que permet resultats

inusuals, sense ser necessari que l’alumne sigui massa hàbil en pintura ni en

dibuix.

Una vegada fet el collage es pot pintar, tenyir, donar veladures, oxidar...  o

simplement deixar l’acabat,  tal com s’ha fet, sense cap tractament pictòric

posterior.

La pintura matèrica ha trobat en el collage un bon medi per a desenvolupar

textures, ja que permet barrejar el  mitja pictòric amb altres elements amb

volum.

ESGRAFIAT
Aquesta tècnica consisteix en raspar una capa de pintura que esta humida, per

a que surti el color,  que es troba sota aquesta.

Per fer el raspat es pot emprar qualsevol eina que tingui punta o deixi una

marca o textura, en la superfície. Poden ser les espàtules, els mànecs dels

pinzells, eines especials, que es venen  per fer raspats amb diferents

empremtes...

Normalment l’esgrafiat es lineal.

Per repartir la pintura en la capa, de sota de l’esgrafiat,  si es de gran mida, es

poden emprar regles, eines de rentar cristalls, targetes de plàstic...

L’esgrafiat, es pot fer amb ceres, acrílics, guix...

PASTA PER A MODELAR
La pasta per a modelar s’empra normalment per a crear textures  molt

importants o semi escultòriques.
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També podem treballar per impressió, es a dir pressionant objectes a una capa

grossa de pasta per a modelar.

Aquesta pasta es pot aplicar directament damunt del suport, amb un pinzell o

espàtula, per aconseguir el relleu escultòric desitjat i que ens servirà de base

per l’obra artística que volem fer.

Sobre la pasta per a modelar es poden fer veladures, pintar  directament amb

acrílics, oli, o enganxar papers buscant transparències, ja que aquesta es

transparent.

GRAFFITI

GRAFFITI  i   STREET ART  (ARTE CALLEJERO )

Es l’art desenvolupat al carrer, això inclòs tant el graffiti, com altres formes

d’intervenció artística al carrer.

A partir dels anys 90, el terme street art , o el seu equivalent  Post graffiti, s’està

emprant per designar unes actuacions artístiques desenvolupades al carrer

fetes amb plantilles,  (stencil ) pòsters, pegatines, (stickers), i altres tècniques

que s’allunyen del graffiti. Normalment amb un missatge polític.

Els pinzells que s’empren en els graffiti són els esprais i sobre tot les seves

vàlvules, a més de les brotxes.

N’hi ha diferents vàlvules per als diferents processos que comporta un “graffiti”.

 La vàlvula o embocadura, és la part del tap per on surt la pintura. Segons

l’obertura fa una taca de mida més gran o més petita.

- Skinny Cap, s’empra per fer els dibuixos més fins i complicats.

- Normal Cap, fa les línies més regulars, de traç mitjà.

- Fat Cap, aquesta vàlvula s’empra per realitzar traços gruixuts, i per omplir les

lletres.

- Esprais. De mida, pocket, 100ml. Classic de mida 200ml. Hardcore de mida

400ml. Mega, de mida 600ml. Màximo, de mida 750 ml.
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Hardcore, per pintar ràpidament a traços molt grans i així poder cobrir grans

superfícies.

La distorsió de les lletres del graffiti i les seves formes tipogràfiques són molt

variades,

- l’estil block letter, molt llegible.

- L’estil wild style, salvatge, de difícil comprensió.

- L’estil bubble style, bombolla.

- L’estil bradway elegant, lletres fines i allargades molt atapeïdes.

- El 3D o tridimensional. Efecte que se’l dóna a les lletres per a que tinguin

perspectiva.

Paraules que s’empren per els graffiters.

Tag, signatura.

Kekos, dibuixos de personatges, de còmics, dibuixos animats.

Master piezas, graffiti de dimensions molt grans.

Filete, línia que riveteja el graffiti donant-li forma.

Powerline, línia d’acabament d’un graffiti que el riveteja, d’un color que resalti

per fer-ho destacar del suport.

Actualment n’hi ha molta varietat de material disponible per fer graffiti. Pintures

acríliques, a l’oli, aerògrafs, ceres, plantilles, adhesius...

L’empresa d’esprais Montana, facilita esprais a molt bon preu per als graffiters.

A més de fer uns esprais de mida especials, com el  “hardcore” i el

“superhardcore”.

També ha dissenyat un tap, per a que no vagi dur, i faciliti el seu ús molta

estona. Ja que els  pinzells que s’empren en els graffiti són els esprais i sobre

tot les seves vàlvules, a més de les brotxes.

Internet ha fet que el graffiti evoluciones. Tant com arxiu, com un camp

complementari. Sent un mitja per a conèixer les tendències arreu de tot el món.

Podem demanar a l’alumne que faci el graffiti, d’una manera lúdica, d’acudit,

d’humor gràfic, de còmic...
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FROTTAGE
Tècnica del  frottage, consisteix  en fregar un  llapis  damunt  d’un full de paper,

sota aquest, es col·loca un objecte amb relleu. El resultat és una forma o

marca,dibuixada en clarobscur basada en els contorns i  les parts que més

sobresurten d’aquest. Això produeix tant formes abstractes com concretes.

Els surrealistes la nomenaven, “pintura automàtica”

Max Ernst, la va aplicar a pintures a l’oli a sobre del bastidor.

GRATTAGE
Tècnica que surt directament del frottage. El grattage crea la imatge com un

esgrafiat. S’empra  aplicant  capes molt denses de color, (oli, ceres,) per

desprès rascar-les amb l’espàtula, o objectes de diverses textures, sortint els

colors de sota o simplement, texturitzant la superfície.

CONDICIONS DE L’AULA

L’aula necessita d’unes condicions mínimes per poder treballar amb comoditat.

És important que hagi una bona il·luminació ja sigui natural o artificial; una bona

ventilació de gasos i fums, disposar de superfícies de treball amples, piques

d’aigua corrent, cubells grans d’escombreries, armaris i prestatges.

S’ha d’anar en compta, en aconseguir en aquest entorn una il·luminació

adequada per treballar en òptimes condicions i d’una manera relaxant. Ja que

una il·luminació inadequades fa variar el significat o expressió i el missatge.

L’obra esculto- pictòrica varia el seu aspecte en funció del llum.

Els materials han d’estar emmagatzemats separats uns dels altres, El guix ha

d’estar sec, les eines sempre han d’estar ordenades i netes.
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Si es vol afegir altres materials, a les activitats proposades o per a fer d’altres

diferents, o experimentar amb les casuístiques. Podem emprar:

LA   RESINA
Les resines i els plàstics són uns materials que al seu començament s’usaven a

la industria, i fins a la dècada dels 50 no es van emprar per a fer escultura. Són

materials barats i fàcils d’obtenir però s’han de manipular amb molta cura

perquè poden ser perillosos.

La resina ve de fàbrica  en forma líquida i es torna sòlida quan s’afegeixen

altres dos elements, l’accelerador i l’enduridor. La majoria de resines ja estan

pre accelerades per la qual cosa només cal afegir-les l’enduridor.  El període

que triga en endurir-se   ( anomenat gelificació), és el que pot treballar

l’escultor. Amida que passa el temps el material es fa cada vegada més dur. El

mercat ofereix una gama molt àmplia de resines de poliester, però les més

adequades són les resines per a buidat transparents. Per la seva transparència

es poden introduir elements decoratius, fragments de vidre, pigments, etc. Per

fer-lo més resistent a la intempèrie se li pot afegir una capa de pols de marbre o

de pissarra.

PEDRA ARTIFICIAL
Esculturalment el formigó es pot utilitzar fent un buidat sòlid en un motlle, fent

servir pols de marbre i ciment pòrtland. Si es vol obtenir un acabat similar al

marbre es pot mesclar el ciment amb pigment del mateix color que la pols de

marbre; quan el treball s’acaba s’esmerila i així s’obté un resultat brillant.

També es pot treballar el formigó modelant-lo directament. Es modela una

armadura, utilitzant crema aïllant per tal de protegir la pell. Sobre la primera

capa s’afegeix “mat” de fibra de vidre, es deixa endurir una mica i es dona una

altra capa, aquesta vegada només de formigó modelant ja la superfície. A la

barreja de formigó: cement, aigua, àrids, sorra, se li poden afegir altres

elements com ara branques,palla.... i així podem aconseguir diferents acabats.



98

METODOLOGIA  INICIAL

Cal donar una importància decisiva a les primeres experiències. L’alumne ha

d’experimentar amb diferents materials i no s’han d’admetre còpies de cap tipus

ni es poden demanar resultats pràctics prematurs. La idea bàsica és que

tothom està dotat de talent i que si desperta la seva capacitat emocional i

intel·lectual podrà realitzar una feina creadora.

Aquesta experimentació inicial permet conèixer els materials, les seves

possibilitats, aplicacions i manipulació, que és impossible adquirir amb

coneixements teòrics o explicacions verbals.

A poc a poc l’alumne, que en un primer moment contempla la tridimensió  com

quelcom aliè, i no la relaciona amb la seva pròpia experiència, va adquirint una

autonomia expressiva i una manera creativa i personal d’expressió.

És necessari ampliar les seves experiències aventurant-se amb les seves

iniciatives, experimentant les seves capacitats, provant noves tècniques i nous

materials.

Fent exercicis de textures, tractament de superfícies sobre paper o guix,

punxant, fregant, pressionant, perforant,...

Proves amb materials diversos, i sobre la superfície enganxant tot el que es

vulgui, palles, teixits, sorres, serradures, draps amb guix... i desprès pintar-ho

tot  d’un  mateix color   per  tal de potenciar el sentit del tacte i l’observació del

propi material.

Desvirtuar una fulla de paper ajuntant-la amb una altra però en lloc d’enganxar-

les, lligar-les, clavar-les, cosir-les, fixar-les d’una manera no usual i estudiant

així el seu rendiment a la pressió, la tensió. D’aquesta manera no s’imita sinó

que es busca per un mateix  i s’aprèn a trobar espontàniament el pensament

constructiu.

És important en aquests treballs, la relació de l’alumne amb els materials i no el

seu aprofitament, que vindrà més tard.
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L’experimentació imparcial amb aquests materials tan senzills, considerant les

seves possibilitats tècniques i estètiques porta també, a reunir experiències

elementals sobre las formes.

Tal i com defensa la pedagogia de la Bauhaus: no existeix un treball purament

manual, tots impliquen sempre una activitat mental.

D’aquesta manera, mitjançant una observació exacta i una nova visió , els

alumes arriben a adquirir intuïtivament, a més a més d’uns coneixements

tecnològics bàsics, una idea  sobre principis formals generals com ara

l’harmonia, el ritme, la mesura, la proporció, la simetria, etc. “Art que presenta i

no representa “. Aprendre mitjançant l’experiència. Aprendre descobrint.

Les necessitats d’aquests alumnes evidencien que al llarg d’aquest període de

relació amb els ensenyaments artístics, on tenen que prendre decisions per

aconseguir uns resultats. Per exemple, quan fan més d’un esbós per la

composició definitiva, ja que a l’alumne li cal així escollir el millor, per tal de

dibuixar-lo de manera definitiva, i en aquesta elecció es pot suscitar una

interessant discussió entre el grup.

A vegades tindran que recolzar-se amb altre company per fer qualsevol

procediment. I tindran que escoltar per anar endavant.... És el moment d’anar

aprenent a dominar- se i a moure’s en les situacions més diverses, imprevistes,

atesa la proposta d’estratègies seleccionades.

La metodologia exposada és la que s’hauria de continuar, a fi d’anar reforçant

els hàbits adquirits.

Desenvolupant les facultats vinculades, al sentit comú, al potencial creatiu, es a

dir a l’enginy.
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ACTIVITAT D’APRENENTATGE

COMPOSICIÓ MATÈRICA SENSE APLICACIÓ DE

COLOR

Obra realitzada amb draps i guix, papers de seda, sorres, sal, cordes i làtex.           160x100cm.

En aquesta activitat d’aprenentatge, es proposa realitzar a sobra d’un suport de

mida gran, una composició  matèrica tridimensional, amb diferents  textures i

tècniques.

Sense cap aplicació de color. S’aprofitarà la dels propis materials, per no

distreure a l’alumnat amb els suggeriments del  color. I així, sense cap

interferència, aquests poden aprofundir d’una manera més lliure, en les

tècniques i textures.
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L’anàlisi i el concepte de l’expressivitat dirigeix aquesta activitat. És un

concepte ampli, que s’explica,  matisa, i relaciona respecte els components

matèrics i procedimentals.

Els materials que emprarem seran: un suport, per grup. En aquesta activitat en

concret, aquest serà un bastidor de pintura a l’oli o pintura acrílica. De mides

mínimes 80 x 100 cm.

Utilitzarem per les diferents textures:

- Làtex  barrejat  amb:   distintes sorres de platja. I també, barrejat amb sal de

rentaplats, o amb sal per cuinar grossa.

- Guix , amb draps mullats en aquest.

- Per el collage, utilitzarem cola d’enganxar paper de parets, emprarem papers

de seda, o cuina, recordem que no utilitzarem color, per tant, els papers els

emprarem blancs, i així tota l’obra artística tindrà la mateixa tonalitat.

- Afegirem cordes,  llanes, papers de vidre, serradures.

Això no vol dir, que una vegada s’està treballant no  poda afegir- se res de nou.

Seria molt positiu, que els alumnes demostraren iniciativa per aportar i afegir

algun suggeriment o  proposta nova, tan de materials, com de composició. Al

principi no és habitual, més endavant en altres treballs posteriors amb més

coneixements, si que faran suggeriments i aportacions.  A vegades fins i tot ens

sorprendrà la seva capacitat de resposta creativa, i els seus resultats.

El suport:

És convenient que el suport sigui de mida gran, perquè aquest tipus d’alumnat

no es trobi ofegat per limitacions i acotacions prèvies.  Recordem que l’activitat

i el nostre propòsit esta orientat per a donar alternatives als violents, amb la

nostra actitud de demanda de força, ràbia, ira, en vers el suport.  Per aquesta

raó, el suport  ha de ser gran.

Recordem sempre que tenim al davant nois sense cap motivació, sense gaire

ganes de escoltar i  prestar atenció. Possiblement, algun d’ells estarà
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malhumorat. I, també probablement haurà un ambient de tensió en el grup-

classe.

Pensem, que aquests alumnes pateixen un gran buit, en la seva formació

d’educació emocional, normalment tenen dificultats de tipus social,

comunicatives, a més d’actituds egocèntriques. Tot això repercuteix en la seva

vida i relació quotidiana, a la classe, amb els companys, i amb el professor.

Creant ambients de tensió que interfereixen en el treball educatiu i perjudica al

grup.

Es necessari intentar crear un ambient on aquest alumnat nostre, es senti

acollit, escoltat i respectat, sense  caure en el paternalisme , mantenint una

postura segura i  ferma.  Sobre tot segura.

Per fer efectiu aquest ambient, es imprescindible que l’espai, sigui l’ adequat,

com l’aula de dibuix, o una classe que  pugui organitzar-se com un taller.

Més endavant, serà bo que hi hagués una empremta de cadascú a l’aula, que

es vegin les aportacions  i resultats que faran al llarg del temps que romandran

junts.

Però més endavant, quan ells ho demanin. Hem d’allunyar-nos de la típica aula

de dibuix on ràpidament es penya tot el que els alumnes fan. No busquem de

bon  principi obra artística per penjar en les parets.

Busquem agressió, ira, envers el suport, per a aconseguir descarregar la seva

frustració, la  seva ràbia ...

Sabent tot això, es tracta de relacionar els treballs que faran ells, amb els

treballs d’artistes reconeguts, que vegin que les seves obres poden assemblar-

se a la d’aquests.   I recordar-les, que a través d’aquestes obres ells, ( els

artistes) s’han guanyat un reconeixement social.

 Els explicarem el seu valor econòmic, en el mercat de l’art. (Això sempre

provoca comentaris de tota mena.) Més endavant quan treballin s’aniran

recordant.  Es dur, tenir que explicar el valor monetari, però sempre n’hi ha
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resposta oral i comentaris entre ells. Que es el que pretenem, que entre tots

surti el diàleg.

Desprès explicarem que l’art com art no té una utilitat pràctica, si no seria

disseny, (el disseny ja ha estat manipulat per la mà de l’home, i té una finalitat

pràctica.)

Y aquesta  explicació - conversa més que  lliçó, s’acompanyarà de diapositives,

comentant l’obra d’artistes matèrics  com  Antoni Tàpies, Antoni Clavé,  Joan

Josep Tharrats,  Modest Cuixart, J. Guinovart...  Essent així més fàcil entrar en

el procés de creació.

             
              “Homenaje a Zurbaran”  por J. Guinovart, 1964          1,39 x 1, 60m.

              Cuenca museu d’ art abstracte.

En aquesta visualització d’imatges i obres anirem aprofitant per a explicar

tècniques i textures, que desprès emprarem en l’activitat. Per exemple: làtex

amb sorres, papers enganxats....
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A continuació i desprès d’haver visualitzat les diapositives, fotocopies, i imatges

d’obres informalistes, matèriques... Donarem llibres, revistes, fulles de

calendaris... amb fotografies de la natura, on surten i es poden veure sistemes

rocosos, espais de natura amples, camps amb sinuositats, valls....

Fotografia realitzada per Patricia de Lubelza.

però sempre panoràmiques de la natura,  res, que hagi passat per la mà de

l’home, o que ja hagi estat manipulat per algú. Recordarem altre vegada la

diferència entre disseny i art.

A continuació, seleccionarem algunes d’aquestes imatges i a grans trets,

buscarem les línies compositives.  Es a dir, esquematitzarem  les imatges

seleccionades amb línies que agafin els grans volums, i el seu moviment rítmic.
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              Esquematització de la fotografia.

Farem, primer en la pissarra,  un exemple, i desprès ells, individualment,

dibuixaran en paper esbossos amb llapis.   Es pot posar un paper vegetal o

transparent, damunt de la imatge i  calcar dibuixant directament

l’esquematització.

Cap problema, si només volen fer un esbós, més endavant veuran la

conveniència d’haver fet més.

Cadascú seleccionarà el seu esbós definitiu.
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Abans de començar, explicarem als  alumnes que la manera d’emprar els

materials dóna l’origen a les tècniques. Convé fer notar que cada material,

requereix un tractament especial i que aquest condiciona, en certa manera, el

resultat final de l’obra. I que en aquest tipus d’obra l’atzar també té molt a dir.

A continuació s’organitzaran  per  grups  de treball, fets per ells.  No més, de

quatre alumnes per grup. I si algú, no volgués formar part d’un grup, pot fer-ho

perfectament tot sol. Sobre tot al començament de les experiències.

Seleccionarà cada grup, entre els esbossos dels seus membres, el que més les

agradi, o convingui.

De bon començament aquesta tria estarà condicionada per la indiferència.

Desprès escolliran la composició més senzilla,  o qualsevol, per no tenir que

pensar més, hi haurà algun alumne que voldrà que sigui la seva

esquematització, la seleccionada....Val més que sigui així, a que no

s’expressin.

Triaran un únic esbós, per grup.

Els esbossos que han fet els serviran per decidir les diferents textures o

procediments a emprar.

 Fent-les notar que dins de la composició d’aquest esbós,  cada espai anirà

amb una tècnica i textura diferent. Diferenciarem i seleccionarem el tractament

del material amb el seu valor expressiu.

I decidiran on posaran les diferents tècniques i textures.

Explicarem que segons les textures emprades, si no les combinen bé, pot ser,

que  el resultat final surti massa carregat, o sense cap interès per la seva

monotonia, o fins i tot massa decoratiu, però, no artístic,  per tant s’ ha d’ anar

amb molta cura per obtenir un bon resultat final amb la combinació de les

textures.
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Una vegada que  tinguin l’idea dels materials a emprar i la composició, veuran

que els convé més, per situar la posició del suport. Es a dir, es tracta de posar-

lo en posició vertical, o en posició horitzontal ?

Quina posició de suport és més adequada per el que volen fer?

A continuació, formarem els grups que s’hagin establerts, i cadascú agafarà  el

suport corresponent. Llavors, es decidirà el lloc on es posarà cadascú, o el

grup, dins de l’aula taller.

Com a conseqüència de les mides, el suport és gran, aquest es podrà   posar

al terra, damunt dels pupitres, damunt de dues o tres cadires.... Per tant si

volem, no farà falta cavallet, però si un muntatge de col·locació.   Així,

aprofitarem per fer l’activitat d’una manera més inusual  del que esta acostumat

l’alumnat. D’aquesta manera també podrem aprofitar la seva curiositat envers

el que faran.

És aconsellable i convenient, que al  treballar  el suport es trobi  en posició

horitzontal, d’aquesta manera controlaran més, que no rellisquin els materials

mentre estan mullats i s’estan manipulant . Desprès, en diferents moments, si

volen, podran posar dret el suport, per anar veient la  progressió i resultats del

treball fet.

Prepararan i condicionaran  la superfície de la taula, o el lloc  on treballaran. Ja

que els procediments que empraran embruten molt. Per això, cobriran la

superfície de la taula, o el lloc, amb papers  que desprès llançaran. Perquè

acaben tots plens de cola, i així reservem la taula, o el lloc de brutícia . Les

restes de cola i guix, es netegen molt bé, amb un drap amb aigua.

Posaran el bastidor en la posició triada per a treballar.

Començaran copiant l’esbós que tenen en el paper, damunt del suport. amb

una barra de carbonet,   No importa que aquest no surti exactament igual,

sempre que sigui lleugerament proporcional, a l’esbós.

No n’hi ha que insistir massa en res, sobre tot al començament, per a

aconseguir un mínim d’interès, i sensació de llibertat,  per part de l’alumne.
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Per esborrar i corregir el traç del carbonet, és necessari fregar amb un drap. La

marca que resti no és cap problema, per que desprès serà tapada pels

materials.

Draps mullats en guix:

A continuació, una vegada finalitzat l’esbós en el suport, entre ells i por grups,

es dividiran en dos subgrups. Un dels dos grups (2 alumnes ), anirà preparant

el bastidor, posant-ho al seu lloc de treball, preparant les eines que vagin a

utilitzar, els materials, draps, etc. L’altra grup   (2 alumnes, ) anirà preparant el

guix, per recobrir els draps, en la part del treball que s’hagi escollit. (Per tal de

fer la preparació d’aquest guix, caldrà procedir com s’indica en l’apartat de

procediments i materials, on ve l’explicació de com cal fer la mescla. Pag. 85)

S’ha començat  posant el drap amb guix, donat que es la textura i resultat, que

més  sobresurt, i més ens marcarà   la composició.   

 Draps amb guix.

A l’hora de fer el guix hem d’anar en compta, ja que necessitem una estona per

reposar el guix, i altre estona, per rentar els materials, i que  desprès puguin ser

reutilitzats.  A més, del temps necessari per la manipulació.

Aquest procediment necessita treballar- se sense interrupcions. Ja que el guix

no es pot guardar, una vegada preparat, perquè es fa malbé.

Sabem el lloc on anirà el drap mullat en guix, per tant abans de mullar-ho,

calcularem el tros de drap que és necessita.  A continuació, tot el grup li

submergirà  en el guix, i el trauran.
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Començaran, agafant  el drap del guix, entre dos alumnes,  i   els altres dos,

una vegada posat damunt del suport, aniran  donant-li forma,  buscant l’

aspecte que vulguin, ones, arrugues, encongiments, zigs - zags... amb l’opinió

de tot el grup.

Cap importància, si el drap sobresurt  del límit exacte que estava assignat en la

composició, és un treball artístic,no tècnic. Però, s‘ha de  procurar no sortir- se

massa de l’espai assignat a cada textura, per  no modificar l’aspecte de la

composició.

Sortiran comentaris com ara: “sembla una paranoia,” “rellisca molt,” “hi ha molta

roba,” “que sortirà  si poso paper?,” “ quin fàstic aquesta textura !,”

Tot això és perfecte, perquè entre ells, comencen a opinar.

Quan tinguin col·locat el drap damunt del bastidor, tal i com el volen

definitivament, el graparan al bastidor, perquè no caigui quan posem dret

aquest. El graparan per els costats, procurant no fer mal bé a la forma.

Desprès si fa falta  es repesarà  el guix.

A continuació, una vegada acabat el procediment del guix, poden optar per la

tècnica que més els vingui de gust. O, per l’espai que vulguin omplir, sempre

que sàpiguen els materials que poden emprar.

Si  volen començar per el procediment dels papers, s’ ha d’anar amb cura, i

tenir  en compta el temps de preparació de la cola per enganxar-los.

 La cola d’enganxar papers de parets, l’utilitzaran segons les instruccions de la

capsa, tenint en conta, que necessita reposar uns 20 minuts. Per això es

convenient fer la mateixa organització que abans amb el guix. Es a dir fer

subgrups de diferents preparacions, col·locació del bastidor, per situar més

proper l’espai on treballaran,  eines, recipients per a la cola, papers...

I mentrestant, han de decidir en quin espai posen els papers. Si no ho havien

fet abans.



110

Els papers han de ser de seda blancs, o paper de cuina...  sobre tot per

aquesta activitat tenen que ser blancs, per demostrar que  sense color també,

poden sortir bones obres. I així se’ls obliga a centrar- se més en les tècniques i

procediments.

  Papers de seda amb làtex.

Partiran el paper  a  trossos, no gaire grans d’uns 12 a 20 cm. en formes

irregulars, triangles, rectangles... els tallaran  sense tisores a mà. Ja que es

més artístic. Però el tallat ha de ser més o menys uniforme. Posaran i

enganxaran el paper en l’espai reservat per aquesta textura, faran unes tres

capes, procurant no tapar tota la part, o capa de sota, per que els surtin

transparències entre els papers. És més artístic que no estigui tot recobert, per

això, no fa falta que tot l’espai sigui totalment cobert per les tres capes de

paper.
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L’espai on posaran el paper, el recobriran de cola amb l’ajuda d’un pinzell. I els

trossos de paper retallats a mà els posaran damunt d’aquesta, un al costat de

l’altra, amb petites superposicions, i petits espais en blanc per aconseguir

lleugeres tonalitats i transparències.  Han de tenir cura de que no resti aire a

sota. Per que no passi això, una vegada estiguin tots els papers enganxats,

passaran el pinzell o la mà, fent força damunt d’aquests, per treure les

possibles bombolles d’aire que hagin sortit.

L’ordre en l’aplicació de les textures, és irrellevant, sempre que s’apliqui primer

la textura o procediment que més sobresurti.

Donat que serà la textura que més marcarà i condicionarà la resta de l’obra.

Desprès és més fàcil veure i buscar l’opció que es cregui més adequada i

convenient per a un resultat més satisfactori.

Per això, una vegada construïdes les textures d’aquesta part de l’obra, es a dir

el drap amb guix, i els papers, convé allunyar-se d’aquesta i observar si estem

d’acord amb el resultat obtingut. Pot ser que hi hagi espais massa buits, o que

hi hagi espais massa carregats, que pesen molt, desequilibrant el conjunt de

l’obra feta.  Ara es el moment de rectificar allò que no  agradi i desequilibra el

conjunt realitzat.

Per fer la part de textures, amb sorres  i làtex, es procedirà d’aquesta manera:

Agafaran els alumnes un recipient , per fer la barreja de làtex i aigua, de

capacitat proporcional a l’espai a omplir.

Faran la barreja del làtex amb l’aigua en la proporció que recomanen les

indicacions del producte. S’ha d’aconseguir una mescla homogènia i sense

grums.

A continuació, poden fer dos opcions,  una incorporar les sorres a la barreja de

làtex i aigua, i desprès expandir-la per l’espai assignat en el bastidor.  O,

agafar la  mescla de  làtex amb aigua, i  recobrir amb l’ajuda d’un  pinzell l’espai

que teníem reservat per aquesta textura, i posteriorment, afegir les sorres, a

l’espai on s’ha posat el làtex amb l’aigua.  Totes dues opcions són bones, i

donen bons resultats.
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 Sorres amb làtex.

Per treballar la sal, procedirem de la mateixa manera que s’ha fet amb la sorra,

però en comptes d’afegir aquesta, afegirem la sal. Que pot ser: grossa o fina, a

més de la sal de cuina també podem emprar la de rentavaixelles.

Els resultats són més artístics amb la sal grossa, o de rentavaixelles per les

seves mides més grans, i per desfer-se i fondre’s amb el contacte amb l’aigua i

làtex produint textures molt suggerents.

Altra textura que es pot fer ,  és  recobrir qualsevol dels espais que ens restin,

amb làtex i sorra  de platja, o sal prima. Una vegada assecada aquesta textura,

posar per sobra les cordes, o les llanes, fent moviments i suggeriments  rítmics

amb elles. I desprès amb cola enganxar-les.
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                      Sal, sorres, cordes, papers de seda i làtex.

També es pot  barrejar el làtex amb serradures sobre el suport i ens quedarà

una textura molt diferent

Els papers de vidre, enganxats i desprès pintats en blanc, en aquesta obra,

donen també molts bons resultats.
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      Papers de vidre, cordes, papers de seda i làtex.

El mateix que s’ha comentat en la part corresponent al guix, respecte als límits

entre espais,  en aquesta part del treball amb sorres,  sal i  papers cap

importància  també als límits, sempre que es respecti l’espai  reservat per a les

diferents opcions de textures.  Si aquests espais ens queden una mica

diferents, irregulars o sobresurten, sobre el que es tenia previst, no es notarà

pràcticament  en el conjunt final de l’obra artística.

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió   que produeix el

conjunt. I rectificar allò que no agradi.

A continuació i com a final de l’activitat d’aprenentatge caldria fer una xerrada-

debat amb els alumnes sobre quin material els ha resultat més agraït per a la

seva expressió personal, quin dóna més possibilitats, quin és més

espectacular...

Per tant, s’aconsegueix el que es necessitava, que aprenguin a iniciar una

conversa, a respectar les paraules, a escoltar als altres.
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La riquesa de materials d’aquest treball matèric, farà que estiguin  molt

sorpresos. També  pensaran que anat  bé, i  la curiositat per el que surti en

posteriors treballs, farà que la  participació del grup sigui alta.

    Obra realitzada amb draps i guix, sorres, sal, cordes i làtex.

A més, els resulta molt més gratificant aquest tipus d’ambient, que no la classe

formal.

En aquesta aula -taller veuen i senten que tenen autonomia i recursos per

desenvolupar-se i moure’s. Que n’hi ha un clima, de diàleg, de col·laboració,

d’acompanyament, que rebre’n referents. Trobant un espai dins del centre, on

poden exercir d’ells mateixos, i parlar dels seus conflictes, tan de conducta com

de pensament.

Se’ls dona recursos per poder canalitzar-los, i superar-los. A través d’aquesta

aula, on se’ls demana força envers el suport.

Tot això repercuteix en la seva vida i relació quotidiana,  a la classe, amb els

companys, amb el professor i el centre.

La comunicació és fonamental per l’equilibri emocional.

Sense aquesta capacitat l’alumne té greus problemes de relació.

La millora de la capacitat comunicativa comporta automàticament una millora

dels estats emocionals.
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Per tot això, hem de procurar tenir amplis  comentaris i discussions sobre el

resultat i concepte de l’obra, ja que estan acostumats a una concepció més

clàssica de l’obra artística.  Però, reflexionaran, opinaran, es comunicaran,

entre ells i el professor. Amb un tema, i treball proposat en classe.

Com fan la resta dels alumnes del centre. Primer pas d’apropament.

Es recomanable, ara que estan sorpresos amb el  resultat, començar a

suggerir, que pot ser... seria bo... que anessin pensant, que una mica més

endavant,  podria ser  que exposéssim les obres per el centre.  Això, els fa

molta il·lusió, encara que no ho vulguin reconèixer.

Comencen a veure les seves possibilitats .  Facilitant el seu contacte

normalitzat, i de cooperació  amb el centre.  Segon pas d’apropament.

RESUM DE L’ACTIVITAT

PRIMER PAS

Explicació i introducció del desenvolupament  que tindrà aquesta activitat i la

seva relació amb l’art i artistes de reconeixement social.

Visualització i comentaris de diapositives d’artistes matèrics. I explicació dels

procediments.

SEGON PAS

Selecció d’imatges del natural. I explicació de l’esquematització.

Esbossos d’aquestes imatges, buscant les línies esquemàtiques que defineixen

la composició,

Selecció de l’esbós definitiu individual.

Explicació per sobra de les tècniques a emprar. En l’execució s’explicaran a

fons. Convé que escoltin i comentin, però  que no deixin d’atendre.
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TERCER PAS

Formació de grups. Màxim 4 alumnes per grup.

Selecció de l’esbós definitiu del grup, escollit entre els fets per els membres

que integren aquest.

Decisió de les textures i procediments a emprar, en aquesta obra. I comentari

sobre l’adequació d’aquestes, respecte a la textura del costat, i a l’obra en

general.

Posició i orientació definitiva del bastidor. Segons les decisions anteriors.

Tria i organització del lloc on es posarà cada grup o cadascú. Recordem que el

bastidor ha d’estar en posició horitzontal mentre es treballa.

Reservar la superfície on treballaran per no embrutar-la.

QUART PAS

Pas de l’esbós escollit al bastidor, dibuixant a grans trets les línies que

formaran la composició. Això es  farà  amb barra de carbonet. Recordar que si

han d’ esborrar, ho faran amb un drap.

CINQUÈ PAS

Primer procediment, el guix.

Es comença per aquest procediment donat que és la textura i resultat, que més

sobresurt, i més marcarà   la composició.

Formació de subgrups, dins del grup,  cadascú tindrà 2 alumnes, per a repartir-

se la feina. Preparar i fer el guix, eines, lloc, mida dels draps i retallar- los...

Prepararan el guix, seguint el procediment pas a pas, tal i com s’ha explicat a

l’activitat.  Desprès del temps requerit per fer-ho, mullaran el drap o els draps,

depenent de la composició.

Tot seguit els posaran al bastidor, en el lloc corresponent, donant-li forma, amb

l’ajuda i suggeriments de tot el grup.

Recordar que aquest procediment necessita  tot el temps sense  interrupció.
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Agafaran el drap o draps, i els graparan al suport per els costats. Per que quan

s’assequi i es posi dret el suport, no caiguin. També procuraran agafar-lo amb

el guix al bastidor- suport. Quan s’assequi si fa falta repesaran el guix.

SISÈ PAS

Omplirem la resta d’espais amb els procediments restants en l’ordre que

vulguin els alumnes.

Per exemple, començaran  per els  papers de seda, de cuina... amb cola.

Recordem emprar papers blancs, els diferents tons, es produiran per les

transparències que sortiran al sobreposar  capes de paper.

Formació de subgrups, dins del grup, cadascú tindrà 2 alumnes per a repartir-

se la feina. Fer la cola, retallar els papers...

Procediran com s’ha indicat en l’activitat per preparar la cola. I  respectarem el

temps de preparació.  20 mn.

A continuació farem trossos de paper no gaire grans, d’uns 12. a 2O cm. sense

tisores tallats a mà,  en distintes formes irregulars,... ..però el tallat ha de ser

bastant regular i uniforme.

Ompliran l’espai reservat per aquesta textura, amb cola estesa amb un pinzell.

Tenint cura que al posar els papers no surtin  bombolles d’aire.

 Posaran unes tres capes de paper, col·locades unes al costat d’altres, amb

petites superposicions, sense omplir tots els espais per que puguin sortir

diferents tonalitats de transparències,

Han de tenir cura de que no resti aire a sota. Per que no passi això, passaran el

pinzell o la mà, fent força damunt d’aquests, per treure les possibles bombolles

d’aire que hagin sortit.

Cap importància, si les diferents textures, sobresurten del límit exacte que

tenien assignat en la composició, és un treball artístic,no tècnic. Però, s‘ha de

procurar no sortir- se massa d’aquest espai assignat, per  no modificar

l’aspecte de la composició.
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SETÈ PAS

 Allunyar-se del treball realitzat fins ara i observar si estem d’acord amb els

resultats obtinguts, rectificar si ens convé.

VUITÈ PAS

Continuaran omplint els espais que restin. Han fet, guix amb draps, papers amb

cola, ara els anirà be emprar  la resta de procediments.

Sorra amb làtex:

Prepararan el làtex. Es dissol  aquest amb aigua, segons instruccions de la

capsa, removent fins a  obtenir un líquid homogeni i sense grums.

Ompliran amb el làtex l’espai reservat per aquesta textura,  l’ estendran  amb

un pinzell, i per sobre posaran la sorra de platja.

NOVÈ PAS

Sal grossa de cuinar o sal de rentavaixelles.

Per treballar la sal, procedirem de la mateixa manera que s’ha fet amb la sorra,

però en comptes d’afegir aquesta, afegiran la sal.

Els resultats són més artístics amb la sal grossa, o de rentavaixelles per les

seves mides més grans, i per desfer-se i fondre’s amb el contacte amb l’aigua i

làtex produint textures molt suggerents.

DESÈ PAS

Altre procediment de sorres o sal fina.

Ompliran l’espai amb làtex i sal fina. De la mateixa manera que s’ha fet en els

procediments de làtex, ja explicats anteriorment. Quan s’hagi assecat,  i per

sobra posaran les cordes o les llanes fent moviments rítmiques amb aquestes.

0NZÈ PAS

Altres opcions de textures:
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També es pot  barrejar el làtex amb serradures sobre el suport i ens quedarà

una textura molt diferent

Altre opció pot ser, posar paper de vidre, i donar-li un acabat en pintura blanca,

o guix molt rebaixat. Només és per donar to.

DOTZÈ PAS

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió   que produeix el

conjunt. I rectificar allò que no agradi.

ÚLTIM PAS

Comentari i suggeriments de les obres acabades, dins de la pròpia classe.

Xerrada debat sobre els resultats obtinguts.

MATERIAL NECESSARI  PER AQUESTA ACTIVITAT

Suport,  bastidor mida mínim,  80 x 1OOcm.

Barra de carbonet. Drap vell de cotó per a esborrar.

Guix,

Recipient de plàstic per al guix.  De superfície ampla més que alta.

Draps vells de cotó.

Espàtula per a remoure la barreja d’aigua i guix.

Papers de seda, de cuina...

Cola per a enganxar paper de parets.

Recipient per a preparar la cola. Pot ser  un pot de plàstic, cristall, acer

inoxidable. De mida segons l’espai que s’ha de treballar.

Espàtula per a remoure la cola.

Làtex.

Recipient per a preparar el làtex.  Pot ser de plàstic, cristall, acer inoxidable. De

mida segons l’espai que s’hagi de treballar.

Espàtula per a remoure el làtex.
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Sorres de platges. Poden ser de diferents mides.

Sal grossa, sal de rentavaixelles.

Llanes, cordes.

Pintura acrílica.

Paper de vidre.

Serradures.

Pinzells grans.

Grapadora, grapes.

Preu de l’activitat : Les despeses econòmiques d’aquesta activitat, són molt

baixes, ja que, els materials empleats surten a molt bon preu.

Quan emprem un bastidor, pensem que existeixen en el mercat  bastidors de

pintura a l’oli o acrílic, a molts bons preus i una gran varietat  on  poder escollir.

Dependent de la roba de la qual estigui fet aquest.

 Els recipients de plàstic a més de que el seu cost es molt baix , serveix- en per

molts treballs, tenint en compta,  rentar-les cada vegada que es facin servir,

També serveix per molts treballs la capsa de cola d’enganxar papers de parets,

la borsa de guix, i el pot de làtex.

Els draps vells, les llanes i cordes, de reciclatge, les serradures, i la sorra de

platja, no tenen  cost.

La grapadora pot ser de l’aula de Dibuix o del centre.

Es aconsellable, sempre que es trobin papers que agradin, agafar-los, per anar

fent un racó  de mostres, que ens poden ser de molta utilitat a l’hora de

treballar i així tenir més possibilitats de selecció.
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ACTIVITAT D’APRENENTATGE

  COMPOSICIÓ ESCULTO - PICTÓRICA

         
Obra realitzada damunt d’un motllo fet de tires de paper de diari,  amb draps i guix, papers

de seda, sal i làtex.           170 x 120 cm.

En aquesta activitat d’aprenentatge, es proposa realitzar a sobra d’un suport,

una composició esculto - pictòrica, amb diferents  textures i tècniques.

Tan sols amb l’aplicació del color blanc, si es vol. S’aprofitarà la dels propis

materials, per no distreure l’alumnat amb els suggeriments del  color. I així,

sense cap interferència, aquests poden aprofundir d’una manera més lliure, en

les tècniques i textures.
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Damunt d’un suport, que serà preferentment una planxa de porexpán , es faran

i s’enganxaran un o dos motlles,  fets pels alumnes, de papers de diaris. I  els

combinaran, amb altres tècniques i textures diferents.

Es tracta, que amb un material el més còmode possible, per a la seva

manipulació, motlles ja fets, draps amb guix, papers de diari, sorres, sal, cola...

els alumnes poden realitzar aquesta activitat.

Aquest treball constitueix una aproximació als procediments escultòrics i

matèrics, no pas com un tractat tècnic, si no com a una apreciació sistemàtica

de les possibilitats expressives, comunicatives, i creatives d’aquests mitjans

tridimensionals.

Per realitzar aquesta obra esculto - pictòrica, ens recolzarem en els motlles o

carcasses, que empren determinats comerços en l’aparador, per a exposar la

roba.

El motlle més simple i corrent és el bust.  L’emprarem com volum escultòric.

Sent el punt d’interès, d’aquesta composició.

Aquests motlles, els podem adquirir en les botigues de maniquins.

Els de plàstic surten a molt bon  preu, no tenen pes, i es poden manipular prou

be.   A més de ser reutilitzable, moltes vegades.

                      

           Motlles de plàstic.
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També es poden adquirir en les botigues de Belles Arts, però costen més

diners,  són normalment de guix massís, i tenen més pes.

Els materials que emprarem seran:

- Una gran planxa de porexpán, com a suport, per a cada grup. Té un cost baix,

a més a més, és molt fàcil d’enganxar en ella els motlles, no pesa res, això, fa

que sigui molt fàcil de manipular.

La mida d’aquesta oscil·larà segons la composició que es vulgui fer.

- Emprarem un o dos motlles comprats, representant qualsevol part del cos,

aquests motlles  poden ser perfectament de plàstic. I partits per la meitat, es a

dir, representant el cos solament per la part de davant.

- També emprarem papers de diaris o revistes, cola d’enganxar papers de

parets, sabó líquid, i pinzells per fer les nostres carcasses.

Utilitzarem per les diferents textures:

- Làtex  barrejat  amb:   distintes sorres de platja. I també, barrejat amb sal de

rentaplats, o amb sal per cuinar grossa.

- Guix , amb draps mullats en aquest.

- Dos recipients, un per el guix i l’altre per la cola, i dos pinzells i dos paletines.

- Pintura blanca acrílica o guix per recobrir les carcasses.

Al llarg del treball si els alumnes volen afegir qualsevol cosa, ho poden fer, i així

es sentiran més integrats en el procés d’execució.

Suposant, que aquesta aportació d’un d’ells, fos una ximpleria ells mateixos

s’oposaran.

També es recomanable com a l’activitat anterior, crear en la classe taller un

espai on tothom se senti acollit , escoltat i respectat.

En l’activitat anterior es recomanava treballar amb suports grans, en aquesta

activitat també es recomanable fer-ho així. Hem de pensar que aquests nois,

no se’ls pot acotar en un espai, on no puguin  expressar-se amb força.
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Es pot dir que la seva inspiració alliberada de tot constrenyiment, i

l’espontaneïtat d’execució. És el millor que podem aconseguir per a reconduir

desprès aquests nois violents.

Dependent de la composició,  la seva complexitat i mida aquesta activitat és

convenient  realitzar-la en grups de dos, a quatre alumnes,  per a facilitar més,

a l’hora del muntatge i gaudir d’una rapidesa més gran d’execució en

l’estructura final.

Però, si encara n’hi ha algun alumne que vulgui treballar tot sol, no té cap

importància, ja que el procediment ho permet.

Llavors, el suport ha de ser més petit, per el temps que porta fer una carcassa.

Començarem fent una explicació del treball artístic a realitzar. I les seves

connexions amb l’art contemporani.

Per continuar explicant que les  formes  que engendren  un volum,  tenen  per

si  mateixes una determinada expressivitat. En la escultura podem apreciar

unes determinades tensions, en la seva relació amb l’espai circumdant,

aquesta pot presentar una sensació estàtica o dominant.

Les  característiques  constitutives  de la  forma  són: la  integritat, i la

coherència.

- La integritat fa referència a la unitat essencial i  harmònica necessària de tots

els elements estructurals i expressius que formen el conjunt, volums, matèria,

textura, estructura i plànol.

- La coherència, és l’adequació entre l’estructura i la funció, o sigui, l’elecció

adequada i el tractament donat als elements materials i la disposició i integració

lògica d’aquests en la seva relació.

Una vegada feta l’explicació, farem entrar a l’alumne en el  camp del volum

escultòric, d’una manera tangible, experimentant, descobrint i corroborant les

seves pròpies inquietuds, encara que, al principi només siguin de suspicàcia,

d’apatia o de desconfiança.
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Més tard, els seus propis descobriments l’aproparan i el motivaran per

continuar la recerca en la “tercera dimensió”.

Tot seguit, els farem realitzar uns exercicis de  guix escultòric.

Faran la mescla del guix tal com s’ha indicat en l’apartat de materials i

procediments.

Mullaran camises en la mescla feta de guix dins del recipient. Les deixaran

eixugar fora, penjades o sobre un suport. I una vegada eixugades aquestes

quedaran dures i com si haguessin estat esculpides.

Altres exercicis poden ser, amb trossos d’arpillera, sacs, draps, mullats en el

guix,  posar-los al voltant d’un suport, buscant formes suggerents espacials o

de qualsevol altra mena.

Abocar guix en un drap, i tindrem unes formes endurides i amb la forma

volguda al voltant de la carcassa.

                       
                         Draps amb guix.

Es poden fer tota mena de suggeriments i buscar motivacions per aconseguir

un màxim d’aprofitament d’aquesta hora experimental.
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Una vegada explicat el que faran, els materials que empraran, i que es el volum

tridimensional a sobra del pla bidimensional.

Visualitzarem  diapositives amb obres del artista GEORGE SEGAL. Ja que, la

seva obra s’assembla molt al treball que pretenem fer.  Així els recordarem

novament, que ells també poden treballar com els artistes reconeguts.

Es tracta de relacionar els treballs que faran ells, amb els treballs d’artistes

reconeguts, que vegin que les seves obres poden assemblar-se a la d’aquests.

                      
          George Segal.    La mujer de Lot.  1987  Guix i tècnica mixta, 135x135x46 cm.

Muchacha emergiendo de una pared de azulejos,  1974. Col.Barry Boonshaft.
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George Segal estimulava als alumnes a fer muntatges amb materials estranys i

fins i tot inversemblants.

També visualitzaran  l’obra d’altres artistes que pertanyen a la corrent artística

de l’informalisme matèric. Com Antoni Tàpies, Fautrier, Wols, etc.

En aquesta visualització d’imatges i obres anirem aprofitant per a recordar-les

tècniques i textures, que desprès empraran en l’activitat. Per exemple: roba i

objectes amb guix, làtex  amb sorres, papers enganxats....

Tanmateix, podrem parlar més a fons de procediments per haver-los fet en

l’activitat anterior.

                         George Segal. Mujer comiendo una manzana. 1981

                          
                       Draps amb guix pintat, motlle, i fusta.   97x97x20

                           Sidney Janis Gallery, Nova York.

Recordarem una altra vegada a l’alumnat que la manera d’emprar els materials

dóna l’origen a les tècniques. Convé també fer notar que cada material

requereix un tractament especial i que aquest condiciona, en certa manera, el

resultat final de l’obra. I que en aquest tipus d’obra l’atzar té molt a dir.

Començarem l’activitat pràctica proposada.
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S’organitzaran per grups de treball fets per ells mateixos. Pensant si volen fer

una obra amb un sol motlle, llavors, els grups es podran fer, de dos o tres

alumnes. O, si l’obra esta pensada amb dos motlles, el grup pot ser de quatre o

cinc alumnes. Segons la complexitat de l’estructura.

Com sempre si algú vol treballar tot sol, li deixarem.

Escolliran  el lloc on es posarà el grup, o cadascú dins de l’aula taller.

Ens convé  no  emprar cavallets  per recolzar la planxa de porexpán. Ja que

podrem posar-la damunt de dos o tres pupitres o taules, és més còmode per la

realització d’aquest treball.

És millor i convenient que el suport estigui en posició horitzontal a l’hora de

treballar, per a que no rellisquin els procediments m’entres s’estan fent i estan

mullats. Desprès si volen podran posar-lo dret per anar veient la  progressió i

resultats del treball fet.

Prepararan i condicionaran  la superfície de la taula, o el lloc  on treballaran. Ja

que els procediments que empraran embruten molt. Per això, cobriran la

superfície de la taula, o el lloc, amb papers  que desprès llançaran. Perquè

acaben tots plens de cola, i guix, i així reservem la taula, o el lloc de brutícia .

Les restes de cola i guix, es netegen molt bé, amb un drap amb aigua.

A continuació cada grup, farà esbossos amb llapis, en un full de paper, d’una

manera molt esquemàtica, buscant les línies compositives de l’obra, que els

agradaria fer.

Una vegada pensada  i  seleccionada  la  estructura  compositiva   que desprès

desenvoluparan, faran l’esbós seleccionat en el bastidor amb una barra de

carbonet.

No importa que no surti exactament igual, sempre que resulti proporcional a

l’esbós.

Quan necessiten esborrar o corregir el traç del carbonet, ho faran fregant amb

un drap, la marca que deixa no és cap problema per que desprès queda tapada

pels materials.
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Els esbossos que han fet els serviran per decidir les diferents textures o

procediments a emprar.

I veure ,quina mida de suport és més adequada per el que volen fer.

Les planxes de porexpan són fàcils de retallar.

Una vegada que  tinguin l’idea dels materials a emprar i la composició, veuran

que els convé més per a situar la posició del suport. Es tracta de posar-lo en

posició vertical, o en posició horitzontal ?

 Desprès veuran   quins espais convé  treballar  amb una textura o altra,  I

quins espais deixaran per els motlles.

Una vegada decidides les textures dels espais.  Es posaran a preparar  els

motlles.

Per una raó molt simple, es comença  per aquests, ja que marquen molt la

composició, tant òpticament, com de volum.

                                  
                                          Motlle fet de paper i guix.

Abans de posar-se a organitzar el següent pas, els motlles. Han de triar cada

grup, una taula, o pupitre, diferent del lloc on es troba la planxa de porexpan.

Per realitzar la manipulació de la cola. I així, posar en aquesta els recipients,

les tires  dels papers, tisores...

Prepararan aquesta nova  superfície on treballaran. Ja que el procediment que

s’emprarà embruta molt. Per això cobriran la superfície de la taula amb papers

que desprès llançaran. Perquè acaben tots plens de cola, i així reservan la
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nova taula de brutícia . Les restes de cola, es netegen molt be amb un drap

amb aigua.

A continuació, es prepara en un recipient la cola per enganxar papers, segons

les indicacions de la capsa, i mentre reposa aquesta, uns 20 minuts.  preparem

el següent pas.

Per la realització del motlle, agafaran  paper de diari  i el retallaran en tires de

uns 2 o 3 cm. no més amples, ja que així encaixen més en les corbes del bust.

I de llarg tot el que doni el full del diari. Retallaran moltes , per que han de fer

mínim  vuit capes de recobriment.  Depenent de la mida del motlle necessitaran

per començar set o vuit diaris.         

Una vegada tinguin les tires preparades, agafaran el motlle comprat, i amb

l’ajuda d’un pinzell gran, el recobriran tot de sabó, ( el de rentavaixelles, pot

anar molt be. O el sabó gel de la dutxa també.)

Sobre tot que estigui ben cobert de sabó, per que això és el que fa que desprès

es pugui desenganxar  sense dificultat el paper del motlle.

Tindran ja preparat el recipient amb la cola d’enganxar paper, i també les tires

de papers retallades. Agafaran les tires  de paper de diari, una per una, i les

submergirem en  el recipient de la cola, mullant-les completament amb

aquesta, començaran  recobrint el motlle, ( que ja tindrà posat el sabó).

Posaran una tira al costat de l’altre,  i amb la mà aniran repassant el seu

recorregut per sobre del motlle per repartir be la cola i també per a que no

restin bombolles d’aire, així fins finalitzar tota aquesta primera capa de

cobriment.

Han de deixar uns tres dits de més, a les tires de paper per els costats. Ja que

quan finalitzin el cobriment del motlle, aquesta part que sobresurt els servirà

per grapar el motlle, al suport.
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Sobre tot hem d’anar amb cura de que no s’hagi assecat el sabó  quan arriben

a posar l’ultima tira de paper d’aquesta primera capa.

Es continua cobrint el motlle  fins a  vuit capes o més, Es tracta de que sigui

resistent, per a la seva manipulació posterior.

Aquesta superposició de capes es pot fer en varies jornades, sense fer malbé

al procediment.

El deixem assecar, i una vegada s’hagi assecat completament, tarda uns dies.

Separaran del motlle, les fulles del paper de diari, que s’han convertit en una

única capa.   I comprovaran que surt un altra motlle.

             
                  Motlle fet de tires de paper de diari.

Es poden treballar dos motlles a la vegada, per el mateix grup, en cas que sigui

necessari per el resultat final de l’obra que volen fer.
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Per anar més de pressa en la realització del motlle de paper, poden treballar

dos alumnes a la vegada, un començarà per una banda, i l’altre per la banda

oposada.

Sempre, tenint molta cura de que el motlle no s’assequi de sabó,  en la primera

capa, que les tires tinguin prou cola d’enganxar, i deixar uns cm. de paper per

els costats per poder enganxar el motlle al suport.

Tenim una alternativa aquest procediment de tires de paper de diari. I és fer-lo

tot amb benes de gasa mullades en guix.

El resultat es el mateix, i l’acabat és el blanc del guix. Aquest procediment és

molt fàcil, però  surt una mica més car, ja que les benes es compren en rotllos

ja preparats en les botigues de Belles Arts.  Però també és més ràpid, i poden

treballar dos alumnes a la vegada, començant un per la part de dalt i l’altre per

la part  de baix del motlle.

Les benes s’empren de la següent manera:

Primer de tot,  es fa la mateixa manipulació prèvia al motlle, com es feia quan

es treballava amb les tires de paper, és a dir mullant tot el motlle de sabó líquid.

I desprès,   s’agafa el rotllo de benes, ja que venen preparades així del comerç,

Es mira quina allargada necessitaran per una tira, i la tallaran amb unes tisores,

a continuació les mullaran en aigua, que tindran preparada en un  recipient, i

les estendran ràpidament damunt la superfície del motlle. S’ha d’anar amb

precaució, ja que les tires mullades s’ arruguen  amb molta facilitat, i es

necessita que estiguin  llises al posar-les.

Es van afegint aquestes benes de guix fins a cobrir tota la superfície del motlle.

Posant molta atenció amb les parts corbes d’aquest, per que no surti cap

encongit. Si és necessari, es retalla  la tira fent-la més estreta, ja que d’aquesta

manera es manipula millor en les corbes.

Necessitaran mínim cinc o sis capes de benes.

Posaran el  motlle de paper de diari, o benes, segons s’hagi fet. Damunt la

planxa de porexpán , en el lloc on tenien pensat ficar-ho.
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Per els costats, que han deixat reservats, més llargs, uns 3 o 4 cm. , l’agafaran

a la planxa amb grapes, lo enganxaran d’aquesta manera, per no fer malbé a la

forma del motlle.

Un cop estigui  agafat fortament, han de pensar en les altres textures, i com

ompliran els espais que resten  als costats, i en la resta del suport.

I aquesta decisió, ajudarà a decidir si volen el resultat del motlle en pintura

blanca, o recobri’t de guix.

Recordar que aquesta obra artística no porta color.

A continuació, pensaran si ara volen fer el procediment de draps amb guix. En

aquest cas,  ho faran a continuació de fixar el motllo a la planxa, i aprofitaran

per donar guix al motlle  o motlles que han fet abans,  així, tindrà el mateix to

d’acabat.  La resta d’espais, els faran en l’ordre que més els convingui.

Draps mullats en guix:

A continuació, entre ells i por grups, es dividiran en dos sub- grups. Un dels dos

grups (2 alumnes ), anirà preparant el bastidor, posant-lo més còmode i més a

la vora, d’ on  treballaran, preparant les eines que vagin a utilitzar, els materials,

draps, etc.

L’altra grup   (2 alumnes, ) anirà preparant el guix, per recobrir els draps, en la

part del treball que s’hagi escollit. (Per tal de fer la preparació d’aquest guix,

caldrà procedir com s’indica en l’apartat de procediments i materials, on ve

l’explicació de com cal fer la mescla.) pàgina 85.

A l’hora de fer el guix han d’anar en compta, de que necessitan una estona per

reposar el guix, i altre estona per rentar els materials i que  poden desprès

reutilitzar- se.  A més del temps necessari per la manipulació.

Aquest procediment, necessita treballar- se sense interrupcions. Ja que el guix

no es pot guardar, una vegada preparat, perquè es fa malbé.
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Saben el lloc on anirà el drap mullat en guix, per tant abans de mullar-lo,

calcularan el tros de drap que és necessita.  A continuació, tot el grup li

submergirà  en el guix, i el trauran.

Començaran, agafant  el drap del guix, entre dos alumnes,  i   els altres dos,

aniran  donant-li forma, una vegada posat damunt del suport, buscant l’ aspecte

que vulguin, ones, arrugues, encongiments, zigs - zags...

Quan tinguin col·locat el drap damunt del bastidor, tal i com el volen

definitivament, el graparan al bastidor, perquè no caigui quan estigui dret

aquest.

    Draps mullats en guix.

Graparan el drap per els costats, procurant no fer malbé a la forma.  Desprès si

fa falta  es repesarà  el guix.

Una vegada acabat el procediment del guix, La resta d’espais l’ompliran en

l’ordre que més els convingui. Poden optar per la tècnica, o per l’espai, sempre

que sàpiguen els materials que poden emprar.
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Per això, en aquest moment els convé allunyar-se del treball realitzat fins ara, i

observar si estan d’acord amb el resultat obtingut, o si es vol rectificar  alguna

cosa o espai.

Com ja s’han fet les textures més voluminoses i que més sobresurten, ara

veuran  que els convé més per  continuar i posar al costat  d’aquestes.

Per exemple, continuan amb el procediment de papers enganxats amb  cola.

Procediment on el paper  pot rebre diferents tractaments: fent boles, encongits,

molt arrugats, fent transparències....

Han de decidir en qui espai posen els papers, si no lo havien fet abans.

Els papers han de ser de seda blancs, o paper de cuina... sobre tot per aquesta

activitat tenen que ser blancs, per demostrar que sense color també, poden

sortir bones obres. I així s’ els obliga a centrar -se més en les tècniques i

textures.

                      
                            Papers de seda amb làtex.

Quan es pinta amb colors, moltes vegades l’artista es dedica a la barreja i

aplicació del color en la part que esta treballant, i oblida el conjunt de l’obra. Pot

ser que aquesta part treballada li surti molt be, però l’estructura i el conjunt de

la composició, probablement sigui desequilibrat.

L’absència de colors, obliga a pensar en el conjunt de l’obra des de el

començament.
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Si  volen continuar per el procediment dels papers, s’ ha d’anar amb cura, i tenir

en compta el temps de preparació de la cola per enganxar-los.

 La cola d’enganxar papers de parets, l’utilitzaran segons les instruccions de la

capsa, tenint en conta, que necessita reposar uns 20 minuts. Per això es

convenient fer la mateixa organització que abans amb els motlles, i el guix.

Es a dir fer subgrups d’alumnes per les diferents actuacions, preparacions,

col·locació del bastidor, per situar més proper l’espai on treballaran,  eines,

recipients per a la cola, retallats de papers...

Utilitzaran el paper per realitzar diferents tons, emprant les transparències.

Partiran el paper a trossos, no gaire grans d’uns 12 a 20 cm. en formes

irregulars, triangles rectangles.... els tallaran sense tisores a mà. Ja que és més

artístic. Però el tallat ha de ser més o menys uniforme.

Una vegada la cola d’enganxar parets ja esta preparada i reposada, recobriran

amb aquesta l’espai reservat pels papers retallats, i amb l’ajuda d’un pinzell

gros l’ estendran.

Enganxaran damunt d’aquesta, els trossos de paper retallats a mà, en l’espai

assignat per aquesta textura.

Els col·locaran un al costat de l’altra, amb petites superposicions, i petits espais

en blanc, per aconseguir lleugeres tonalitats i transparències. Faran unes tres

capes, procurant no tapar tota la capa de sota.

 És més artístic que no estigui tot recobert, per això, no fa falta que tot l’espai

sigui totalment cobert per les tres capes de paper.

Han de tenir cura de que no resti aire a sota dels papers. Per que no passi això,

una vegada estiguin tots els papers enganxats, passaran el pinzell o la mà, fent

força damunt d’aquests, per treure les possibles bombolles d’aire que hagin

sortit.

També poden fer petites boles de paper i enganxar-les.
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Cap importància, si als límits entre diferents espais de textures no els surten

exactes és un treball artístic no tècnic,  sempre això si, que respecten l’espai

reservat per les diferents opcions de textures, si aquestes els surten irregulars

o sobresurten, no es notarà pràcticament en el conjunt final de l’obra artística.

L’ordre en l’aplicació de les textures, és irrellevant, sempre que s’apliqui  primer

la textura que més sobresurti. ( En aquest cas serien les carcasses i els draps

amb guix). Desprès es més fàcil veure i buscar l’opció que creguin més

adequada i convenient per a un resultat més satisfactori.

Ja fetes les carcasses, el procediment dels draps amb guix i el procediment

dels papers, els resta el làtex amb sorres de platja, o sal grossa,  o, si es vol

incorporar alguna mena de collage.... els diferents espais tindran diferents

tractaments per  a  que el resultat final sigui més dinàmic.

Per això, en aquest moment els convé allunyar-se del treball realitzat fins ara, i

observar si estan d’acord amb el resultat obtingut. Pot ser que hi hagi espais

massa buits, o que hi hagi espais massa carregats, que pesen molt

desequilibrant el conjunt de l’obra feta. Ara es el moment de rectificar allò que

no agradi i desequilibra el conjunt realitzat.

Una vegada comprovat el caire que porta l’obra, rectificar si es el cas, i

convençuts del que estan fent i surt.  Es pot començar altre procediment.

Làtex amb sorres de platja:

En aquest procediment treballarem de la següent forma:

Agafaran un recipient, per fer la barreja de làtex i aigua, aquet serà de capacitat

proporcional a l’espai a omplir.

Faran la barreja del làtex amb l’aigua en la proporció que recomanen les

indicacions del producte. S’ha d’aconseguir una mescla homogènia i sense

grums.

A continuació i amb aquesta mescla feta, procediran a recobrir l’espai reservat

per aquesta textura, amb l’ajuda d’un pinzell gros de pell dur, o paletina.
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Llavors, podem fer dues opcions, una incorporar les sorres a la barreja de làtex

i aigua, per desprès expandir-la per l’espai assignat. O,  recobrir l’espai reservat

per a aquesta textura amb el làtex i l’aigua per desprès afegir- li les sorres.

Totes dues opcions són bones, i donen bons resultats.

Làtex amb sal grossa:

Per treballar aquesta altra textura procediran de la mateixa forma que amb la

sorra, però en comptes d’afegir la sorra, afegiran la sal.  aquesta pot ser,

grossa o fina, segons el resultat que vulguin obtenir,  també poden emprar la

sal de rentavaixelles, amb molts bons acabats.

                    
                       Làtex amb sal grossa.

En aquest treball de textures que sobresurten tant.

Els resultats són més artístics amb la sal grossa, o de rentavaixelles per les

seves mides més grans, i per desfer-se i fondre’s amb el contacte amb l’aigua i

làtex produint textures molt suggerents.

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensin que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’efecte  que produeix el conjunt. I

rectificar ara allò que no convé o no agradi.
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Com sempre que es finalitza  un treball, i a partir de la visualització de l’obra ja

feta, convé fer una xerrada debat amb els alumnes, procurant fer intervenir  als

alumnes, com més millor, sobre els resultats obtinguts, i quins materials els han

resultat més  agraïts per a la seva expressió personal, quins d’aquests dóna

més possibilitats, o, és més espectacular.

Ens interessarem per   tota la part negativa que hagin pogut trobar, tant de

materials com d’esforços, com de complexitat.  A la vegada que ens

interessarem per els seus raonaments, aprofitant- los per parlar amb ells.

També ens preocuparem per si es troben a gust treballant  en equip, o tots

sols, si prefereixen  fer d’una altra manera qualsevol actuació que s’hagi fet...

Comentaran que els sorprèn molt  les tècniques,  els procediments, i la seva

riquesa per resoldre racons, espais.

Tindrem un altre vegada, opinions contradictòries, comentaris informals, i com

sempre els raonaments de l’art tan diferent que esta fent, “tan paranoic,” com

diuen ells,  enfront de l’ art clàssic.

El principi costarà fer-les entrar en aquest art matèric abstracte, tan diferent a

l’art formal i clàssic que l’alumne ve en el carrer.

Però és ben segur que els comença a agradar.

I  desprès, demanar als alumnes que volen fer amb aquestes obres. Val la

pena exposar-les ? Voleu deixar-les en la classe- taller ?  Que fem ?

Voleu exposar-les i explicar a la vostra classe, o, alguns companys, com s’ha

realitzat i , com heu emprat els procediments.?
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      Obre realitzada amb motlle de papers de diari, draps i guix, papers de seda i làtex.

RESUM DE L’ACTIVITAT

PRIMER PAS

Explicació i introducció del desenvolupament  que tindrà aquesta activitat, i la

seva relació amb l’art i artistes de reconeixement social.

Realització d’exercicis de guix  escultòric.
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SEGON PAS

Visualització i comentaris, d’imatges de l’obra de George Segal, i altres artistes

proposats en l’activitat.

Aprofitant les imatges, explicació per sobra, de les tècniques a emprar.

S’explicaran a fons, en l’execució de l’obra. Convé que escoltin i comentin, però

que no deixin d’atendre.

TERCER PAS

Formació i organització dels grups. Nombre d’alumnes que els formaran,

segons la complexitat de l’obra i el nombre de motlles a realitzar.

Selecció i organització del lloc de treball del grup o de cadascú. Recordar que

el suport ha d’estar en posició horitzontal mentre es treballi.

Muntatge del lloc de treball, taules...

Preparació de la superfície on treballaran els motlles, (taules) cobrint – les de

papers de diari,  per no embrutar-les.

QUART PAS

Realització d’esbossos a llapis, cercant les línies i espais que defineixen la

composició.

Selecció de l’esbós definitiu del grup. Escollit entre els fets per els membres

que integren aquest.

Decisió dels motlles de les textures i procediments a emprar, en aquesta obra. I

comentari sobre l’adequació d’aquestes, respecte a la textura del costat, i a

l’obra en general.

Posició i orientació definitiva del bastidor. Segons les decisions anteriors.

Horitzontal o vertical.

Passaran l’esbós escollit  a la planxa de porexpàn, i dibuixaran a grans trets

les línies que formaran la composició.

Això ho faran amb barra de carbonet. Recordar que si han d’esborrar, ho faran

fregant amb un drap.
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Deixaran de banda la planxa de porexpan, per fer les carcasses i treballar-la

més endavant.

CINQUÉ PAS

Triar cada grup un espai i taules diferents del lloc de treball, per a poder

manipular la cola, tires de paper....

Cobriran aquestes taules de papers, per no embrutar-les.

Primer procediment, la creació dels motlles.

Es comença per aquest procediment donat que és la textura i resultat, que més

sobresurt, i més marcarà   la composició.

Prepararan en un recipient la cola d’enganxar parets, i la deixaran reposar, el

temps que recomanen les instruccions.

Mentrestant, agafaran el paper de diari i el retallaran a mà,  fent tires no gaire

amples, dos o tres cm. ( perquè així s’adapten millor a la forma,) i de llargada

tot el que doni el full del diari.

SISÉ PAS

Amb l’ajuda d’un pinzell gran, recobriran tot el motlle de sabó líquid.

Sobre tot que no s’assequi el sabó, fins que no estigui tot el motlle, recobert

amb la primera capa de paper.

Preparada la cola d’enganxar, i les tires de paper retallades. Submergiran

aquestes en la cola mullant-les completament. Retiraran l’excedent de cola, i

posaran una tira al costat de l’altre, recobrint tot el motlle, fins arribar a vuit

capes o més.

És important recordar que han de deixar les tires de paper uns 3cm. més

llargues que el motlle, per desprès poder grapar-lo a la planxa de porexpán.

SETÉ PAS

Deixar assecar les capes de paper. Si es vol es pot emprar un assecador de

cabells, o simplement per si mateixes.
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A continuació separaran les fulles del motlle, i tindran el nou motlle, preparat

per la seva manipulació.

Recordar que tenen l’opció de fer el motllo amb benes que s’adquireixen en els

comerços de Belles Arts.

També es necessita cobrir tot el motllo amb sabó i desprès, posar les benes

retallades i mullades en aigua, una al costat de l’altra, es posaran varies capes.

Fins que quedi ben endurit.

Deixar assecar, per a la seva posterior manipulació.

Es poden fer 2 motllos simultàniament, per el mateix grup.

En l’elaboració del motllo poden treballar 2 alumnes a la vegada.

VUITÈ PAS

Posaran el motlle damunt la planxa de porexpàn. I  el graparan  a aquesta  per

els costats, per no fer malbé a la forma.  Procurant que estigui ben fort agafat.

En cas  que vulguin afegir draps amb guix, ho faran a continuació de fixar el

motllo a la planxa. Ja que aquest altre  procediment marcarà també molt la

composició.

S’aprofitarà per donar guix al motlle que han fet abans, i així tindran el mateix to

d’acabat.  La resta d’espais la faran en l’ordre que més els convingui.

NOVÈ PAS

- Draps amb guix:

Formació de subgrups, dins del grup. Preparar i fer el guix, eines, lloc, mida

dels draps i retallar- los...

Prepararan el guix, seguint el procediment pas a pas, tal i com s’ha explicat a

l’apartat de procediments.

Desprès del temps requerit per fer-lo, mullaran en el guix, el drap o els draps,

depenent de la composició.
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Tot seguit els posaran al bastidor, en el lloc corresponent, donant-li forma, amb

l’ajuda i suggeriments de tot el grup.

Recordar que aquest procediment necessita treballar- se  tot el temps sense

interrupció. Ja que el guix no es pot guardar, una vegada preparat, perquè es fa

malbé.

Agafaran el drap o draps, i els graparan al suport per els costats. Per que quan

s’assequi i es posi dret el suport, no caiguin. També procuraran agafar-lo amb

el guix al bastidor- suport. Quan s’assequi si fa falta repesaran el guix.

Allunyar-se del treball realitzat fins ara, i observar si estan d’acord amb el

resultat obtingut, o si es vol rectificar  alguna cosa o espai.

DESÈ PAS

Ompliran la resta d’espais amb els procediments restants en l’ordre que vulguin

els alumnes.

Per exemple, papers de seda, de cuina... amb cola.

Recordar emprar papers blancs, els diferents tons, es produiran per les

transparències que sortiran al sobreposar  capes de paper.

Formació de subgrups, dins del grup, cadascú tindrà 2 alumnes per a repartir-

se la feina. Fer la cola, retallar els papers...

Procediran com s’ha indicat en l’activitat, per preparar la cola. I  respectaran el

temps de preparació.  20 mn.

A continuació faran trossos de paper no gaire grans, d’uns 12. a 2O cm. sense

tisores tallats a mà,  en distintes formes irregulars,...  però el tallat ha de ser

bastant regular i uniforme.

Ompliran l’espai reservat per aquesta textura, amb cola estesa amb un pinzell.

Tenint cura que al posar els papers no surtin  bombolles d’aire.

Enganxaran damunt de la cola, els trossos de paper retallats a mà, en l’espai

assignat per aquesta textura.
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Els col·locaran un al costat de l’altra, amb petites superposicions, i petits espais

en blanc, per aconseguir lleugeres tonalitats i transparències. Faran unes tres

capes, procurant no tapar tota la capa de sota.

Han de tenir cura de que no resti aire a sota. Per que no passi això, passaran el

pinzell o la mà, fent força damunt d’aquests, per treure les possibles bombolles

d’aire que hagin sortit.

Cap importància, si les diferents textures, sobresurten una mica del límit exacte

que tenien assignat en la composició, és un treball artístic,no tècnic. Però, s‘ha

de  procurar no sortir- se massa de l’espai reservat, per  no modificar l’aspecte

de la composició.

Allunyar-se del treball realitzat fins ara i observar si estan d’acord amb els

resultats obtinguts, rectificar si els convé.

ONZÈ PAS

Aplicar els procediments que restin per treballar.

-Sorra amb làtex: prepararan el làtex.

Es dissol aquest segons les instruccions del pot, removent fins a obtenir un

líquid homogeni i sense grums. A continuació ompliran l’espai on vagi anar

aquesta textura i estendran el làtex amb l’ajuda d’un pinzell.  i per sobre

posaran la sorra de platja, barrejant-la amb el làtex.

- Sal grossa o de rentaplats amb làtex:

Per treballar aquesta altra textura procediran de la mateixa forma que amb la

sorra, però en comptes d’afegir la sorra, afegiran la sal.

En aquest treball de textures que sobresurten tant.

Els resultats són més artístics amb la sal grossa, o de rentavaixelles per les

seves mides més grans, i per desfer-se i fondre’s amb el contacte amb l’aigua i

làtex produint textures molt suggerents.
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Repassaran amb pintura blanca acrílica las zones que volen que ressalti més

aquest color.

O, també poden donar una mica de guix molt aigualit, per no perdre les

textures, en les zones que més els convinguin.

DOTZÈ PAS

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensin que esta  finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió que produeix el

conjunt i rectificar allò que no agradi.

El resultat final, podran protegir-lo, donant una capa de làtex amb aigua,

segons les proporcions que vinguin a  les instruccions de la capsa.

ÚLTIM PAS

Xerrada debat sobre els resultats obtinguts. A la vegada que ens interessem

per els seus raonaments, aprofitant- los per parlar amb ells.

I  desprès, demanar als alumnes que volen fer amb aquesta obra. Val la pena

exposar-la ? Voleu deixar-la en la classe- taller ?  Que fem ?

Voleu exposar-la i explicar a la vostra classe, o, alguns companys de classe,

com s’ha realitzat i , com heu emprat els procediments.?

MATERIAL  NECESSARI  PER  AQUESTA ACTIVITAT

Planxa de porexpán.

Barra de carbonet.

Motlle de plàstic.

Diaris.

Cola d’enganxar paper de paret.

Recipient per a la cola.
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Sabó líquid.

Grapadora, grapes.

Guix.

Recipient per el guix.

Draps.

Papers de seda o de cuina.

Sorra de platja.

Sal grossa.

Làtex.

Pintura acrílica blanca.

Pinzells grans, espàtules, tisores.

Preu de l’activitat : Les despeses econòmiques d’aquesta activitat, són molt

baixes, ja que, els materials empleats surten a molt bon preu.

Les planxes de porexpan poden ser aprofitades, o surten molt barates en les

botigues especialitzades.

 El preu és: planxa de 15mm. De gruix 1’47 euros, 20mm. 1’61 euros, 30mm

2’22 euros el metre quadrat.

El recipient de plàstic a més de que el seu cost es molt baix , serveix per molts

treballs, tenint cura, de rentar-ho cada vegada que es faci servir,

També serveix per molts treballs la capsa de cola d’enganxar papers de parets,

la borsa de guix, i el pot de làtex.

Els draps vells, les llanes i cordes, són de reciclatge, i la sorra de platja, no

tenen  cost.

La grapadora pot ser de l’aula de Dibuix o del centre.

Es aconsellable, sempre que es trobin papers que agradin, agafar-los, per anar

fent un racó  de mostres, que ens poden ser de molta utilitat a l’hora de

treballar, per poder tindra més possibilitats de selecció.
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PERIODE  DE  REFLEXIÓ

Quan ja portem dies... i treballs amb aquests alumnes difícils, violents i

“nostres.” Es convenient i aconsellable, aturar-se a parlar i reflexionar amb ells,

però també d’una manera  una mica  “ anàrquica”.

Sense que ells s’adonin, de la finalitat de la xerrada.

Es tracta, a través d’aquesta activitat, de potenciar el valor del respecte,

inherent a qualsevol actitud democràtica. Des de el debat senzill, fer veure’ls

que no tots pensem igual i dins del pensament de cadascú no hi ha

necessariament una voluntat expressa de fer mal.

Fins ara, ens hem estat centrant en els ensenyaments procedimentals pràctics,

intentant trobar  la manera d’acostar-nos aquest tipus d’alumnat i també

intentant una motivació per part d’ells.

Ara, toca aturar una sessió de classe, o una estona i fer una exploració de les

actituds de l’alumnat, en el moment que nosaltres considerem més oportú.

Entre treball i treball....pot ser un dia que el material  no s’ha assecat, un dia

que es presenta mandrós i difícil...  Ja que és convenient anar controlant al llarg

de les classes, com es desenvolupen els valors i les actituds.

 Perquè tan com ensenyar coneixements artístics, per donar-les eines per al

seu reconeixement personal i autoestima, també volem desenvolupar i

fomentar actituds de respecte i responsabilitat, per poder acostar-nos i

reconduir aquests alumnes amb tantes necessitats d’ajuda.

És necessari acostar-nos a ells, escoltar-los, per intentar per mitjà de xerrades,

reflexions, acudits... obrir un espai de diàleg a la nostra classe - taller. Hem

d’intentar integrar uns amb els altres, tal i com succeeix en la vida diària i en

l’entorn professional i social, amb la necessitat que puguin estar més temps en

el centre de secundària, i això, sigui una oportunitat real d’accés a l’educació.

Seria molt decebedor educar en el coneixement  d’unes tècniques, com si

fossin  un panel de comandaments. Que simplement al prémer un botó

s’aconseguiria  un canvi.

Volem que els alumnes es vagin fent artistes creatius i no simples tècnics.
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Hem de procurar parlant, de treballar sobre l’entorn físic d’aquests alumnes, per

aconseguir  amb la seva actitud, que siguin capaços de reflexionar, i madurar la

seva situació.

 Recordem, que la corrent artística en la que ens recolzem és l’ Informalisme

matèric.   Abans ja hem explicat cinc cèntims, de la seva filosofia.  Però també

ens va be, pensar  com es trobaven els artistes que s’acollien i formaven

aquest moviment artístic..

Quan es forma i desenvolupa aquesta corrent artística, els membres que la

composaven sortien  de la segona guerra mundial, amb tot el que comportava

de traumàtica  la situació. Amb un ambient de tristesa, de soledat, de crisi, d’

ansietat,  d’exasperació individual. Per .això la seva pintura  té  violència  en la

seva realització, velocitat d’execució, ansietat, una carrega emocional

esquinçada, improvisació psíquica per deixar sortir el seu mon subjectiu,

valoració de l’atzar...

 L’estat anímic del violent pot assemblar- se, té exasperació individual,

moments de crisi, soledat...

L’educació emocional que li proporcionem, pot ser molt útil en l’evolució

psicològica de l’adolescent, la seva autonomia en les decisions amb un resultat

de respecte per part dels companys i les noves relacions socials que estableix

amb el grup classe, els amics nous, i en general, amb el seu entorn, són útils

per lluitar contra el menyspreu i l’anul·lació.

Per això, la importància d’aquestes aturades per reflexionar, i adaptar-les el

més possible en les relacions socials.

En art n’hi ha un terme que defineix una actuació d’imaginació, es diu :

Brainstorming, i  vol dir:

Pluja d’idees,  es tracta de donar un màxim d’idees originals, en un mínim de

temps.

És un treball col·lectiu d’imaginació.

Té per objectiu moure la ment. Sense obstacles deguts a l’educació, l’herència,

la rutina... que impedeixen a la ment treballar lliurement.
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En un ambient relaxat, els alumnes, en aquest cas, van  imaginant solucions

als problemes proposats per el professor i en altre moment per ells també.

Expressant lliurement els seus suggeriments.

Es tracta d’aconseguir un màxim d’idees, per obtenir més solucions als

problemes ja plantejats. Qualsevol idea, sigui absurda , o una ximpleria, ha de

ser benvinguda.

Esta desaconsellat, fer qualsevol crítica,  per a evitar desaprofitar l’elaboració i

pluja d’idees. A més d’ evitar complexos, rebuig, i aïllament dels participants.

Cadascú d’ells pot participar per millorar l’idea de l’altre o proposar variants.

És molt important la ma esquerra del professor, ja que ha d’aturar que els

alumnes se surten del problema plantejat, i sobre tot, les crítiques, entre ells,

per a no paralitzar la seva imaginació, i evitar la confrontació entre ells.

Recordem que aquesta és una sessió de sondeig i exploració de les idees de

l’alumnat , i esta pensada perquè el professor pugui ajudar a l’ alumnat a

fomentar la seva autoestima.

Aquesta sessió i les que farem més endavant son un instrument per apropar-

nos, a l’alumnat.

Cal dir que el paper del professorat no es només transmetre uns conceptes

sinó que ha de procurar dinamitzar les sessions, suggerint idees, fomentant i

organitzant les intervencions.

Per tal d’aconseguir i fomentar la participació, és convenient començar per un

brainstorming o pluges d’idees, i així iniciar un tema proposat per els alumnes.

Es aconsellable que sigui a partir de les vivències de l’alumnat i d’algun

problema que els preocupa. Aquí, el treball del professor ha de ser discret però

ha de fer paleses les incoherències en les opinions i valors.

Si no surt cap tema, podríem proposar idees, on per nosaltres, seria claríssima

la resposta, però per ells, no tant . Per exemple:

Tinc l’oportunitat de prendre un treball a un amic, que li fa  molta falta, jo ja tinc i

amb una mica més de diners, però el meu esta més allunyat de casa. Rebutjaré

el treball?

La meva mare em demana que l’ajudi a portar la compra, quan estic amb els

meus amics. Ho faré ?
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 La meva tia és vella i té dificultats per veure, puc treure’l sense que s’adoni

uns diners, per anar amb els amics, Ho faré?

Recordem que en la primera part del treball, Manuel Segura Morales,en un

article de reflexió,  Són educables els menors violents? feia sessions semblants

a aquestes, per ajudar a pensar i preveure abans de prendre una decisió,  les

conseqüències del que pensen fer o dir.

Podem continuar : Que penseu d’aquesta frase del psiquiatre,  Rojas Marcos ?

Determinades drogues i alcohol representen fertilitzants molt eficaços per a les

llavors de la violència.

I d’aquesta altra?

L’ única manera d’aprendre a estimar és que algú t’estimi

L’ única manera d’aprendre a odiar és que algú t’ odiï.  Ashley Montagu, Human

Agression, 1976 .

També podem proposar un tema sobre els treballs que van fent, com: La mort

d’un art inofensiu i agradable, l’art clàssic, i l’art emergent.

 Es pretén reflexionar sobre els valors, amb situacions que ells viuen en la seva

vida quotidiana, i així poden sentir-se més identificats.

 Les respostes, i les seves reflexions ens sorprendran, per això és tan important

la labor del professor.

La conversa permetrà detectar aquells punts que s’han de continuar reforçant i

els punts febles on cal millorar  sempre hi ha un determinat plantejament de

construcció personal per superar les incoherències del moment.
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ACTIVITAT D’APRENENTATGE

COMPOSICIÓ ESCULTO - PICTÓRICA  OXIDADA

Obra realitzada amb draps i guix, sal, sorra, papers de seda, làtex i sulfato de ferro.

130 x 100 cm.

Damunt d’un bastidor de mida gran, realitzar una composició tridimensional, de

diferents textures i tècniques.

Desprès s’oxidarà, amb sulfat de ferro, tota la superfície d’aquesta, per  a

aconseguir una harmonia de gama cromàtica. En tonalitats ferroses.

És convenient com a altres activitats treballar amb un suport gran. Recordem

que l’activitat i el nostre propòsit esta  orientat a donar alternatives als violents,

amb la nostra demanda de força, ràbia, ira, envers el suport. Per això, aquest té

que ser gran.
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Es molt important crear un clima relaxant, sense grans acotacions de exigència

en els procediments i la seva manipulació,  es bo, crear més la sensació

d’experiment artístic.

Els materials que emprarem en aquesta composició seran: un suport o bastidor

de mida gran, per a cada grup.

- Diferents textures, com làtex barrejat amb sorres de platges. Làtex amb sal

grossa, o de rentaplats.

- Collage amb papers de colors de diverses trames, podem incloure el paper

verjurat.

- Draps mullats en guix. Cordes, llanes...

- Sulfat de ferro, per oxidar les superfícies poroses.

Això no vol dir, que una vegada s’està treballant no poden, els alumnes, afegir

res de nou, o, modificar espais amb altres tècniques, o, aprofitar les

casuístiques i l’atzar.

Seria molt bo, poder estimular a l’alumnat per a que puguin demostrar iniciativa

per aportar i afegir algun suggeriment o proposta nova, tan de materials com de

procediment.

A vegades si els escoltem fins i tot ens sorprendrà la seva capacitat de

resposta creativa.

Recordar a l’alumnat  que l’art com art no té una utilitat pràctica, si no seria

disseny,     ( el disseny ja ha estat manipulat per la mà de l’home ) i  la seva

finalitat es la utilitat. Hem de crear.

Començarem fent una explicació del treball artístic a realitzar. I les seves

connexions amb l’art contemporani.

 Sabent això, es tracta de relacionar els treballs que faran ells, amb treballs

d’artistes reconeguts, que vegin que les seves obres poden assemblar-se a la

d’aquests artistes.

Visualitzarem diapositives de l’obra d’artistes matèrics com Antoni Tàpies,

Antoni Clavé, Joan Josep Tharrats, Modest Cuixart, George Segal... Provocant

comentaris i discussions, sobre l’obra d’aquests, i la ja realitzada per ells.
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Essent així més fàcil entrar en el procés de creació.

        
          Forma blanca.  Per  A.Tàpies, 1959.  Tècnica mixta    81 x 116 cm.

          Madrid, colecció de Telefónica.

       
       L’autre coté de la terre, per J. J, Tharrats, 1959.       80 x 116 cm.

       Colecció de l’artiste.

Per fer la nostra composició esculto – pictòrica oxidada, emprarem el mateix

referent que en la primera activitat d’aprenentatge. Es a dir, buscaran
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fotografies de la natura,  revistes, calendaris, llibres, on es puguin observar

sistemes rocosos, espais amples de natura amb sinuositats....

          
           Fotografia realitzada per Patricia de Lubelza.

Seleccionaran les imatges que més els agradi, i a grans trets, buscaran les

línies compositives,   esquematitzant  la imatge seleccionada , buscant les

línies que agafin els grans volums, i el seu moviment rítmic, per a desprès

realitzar la composició.

          
             Esquematització de la fotografia.

Es pot posar un paper damunt de la imatge i calcar directament

l’esquematització.
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Cadascú dibuixarà diferents esbossos, i entre ells seleccionarà el que més

l’agradi.

S’organitzaran per grups de treball fets per ells mateixos. en aquesta activitat

faran grups de dos o tres alumnes, hem de procurar que ja no treballin sols.

Explicarem que més endavant, si volen treballar tots sols, es faran   treballs que

requeriran la ma d’una sola persona.

Recordarem una altra vegada, a l’alumnat que la manera d’emprar els materials

dóna l’origen a les tècniques. Convé també fer notar que cada material

requereix un tractament especial i que aquest condiciona en certa manera, el

resultat final de l’obra. I també que en aquest tipus d’obra el atzar té molt a dir.

A partir d’aquest moment s’enceta una fase de maduració d’idea, que portarà

finalment  a l’elaboració de l’obra artística. Passant per un procés que va des

de la realització d’esbossos, estudi de composició, de textures, del conjunt, de

les tècniques... fins aconseguir que el resultat sigui una resposta coherent,

interessant, original...

Amb aquests coneixements, cada grup seleccionarà, entre els esbossos dels

seus membres, el que més les  agradi, o convingui.

Una vegada que  tinguin  l’idea dels materials a emprar i la composició, veurem

que els convé més per situar la posició del suport. Es tracta de posar-lo en

posició vertical, o en posició horitzontal ?

Quina mida de suport és més adequada per el que volem fer?

A continuació, formaran els grups que s’havien  establerts, i cadascú agafarà

el suport corresponent. Llavors, es decidirà el lloc on es posarà cadascú, o el

grup, dins de l’aula taller.
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Com a conseqüència de les mides, el suport és gran, aquest es podrà   posar

al terra, damunt dels pupitres, damunt de dues o tres cadires.... Per tant si

volen, no farà falta cavallet, però si un muntatge de col·locació.

Així, aprofitaran per fer l’activitat d’una manera més inusual, més com es

treballa de debò en un taller artístic.  D’aquesta manera també podrem aprofitar

la curiositat de l’alumnat envers el que faran.

És aconsellable, que el suport es trobi  en posició horitzontal al treballar,

d’aquesta manera, es controlarà més que no rellisquin els materials mentre

estan mullats i s’estan manipulant . Desprès, en diferents moments, si es vol,

es pot posar dret el suport, per anar veient la  progressió i resultats del treball

fet.

Cadascú dels grups agafarà el suport corresponent i el portarà al lloc

seleccionat, posant el bastidor en la posició triada per a treballar.

Abans d’aplicar les diferents textures que es vulguin emprar, prepararan i

condicionaran  la superfície de la taula, o el lloc  on treballaran.

Ja que els procediments a emprar embruten molt. Per això, es cobrirà la

superfície de la taula, o el lloc, amb papers de diaris, que desprès llançarem.

Perquè acaben tots plens de cola, làtex, òxids... i així reservem la taula, o el

lloc de brutícia . Les restes de cola i guix, es netegen molt bé, amb un drap

amb aigua.

Els esbossos que hem fet ens serviran per decidir les textures o procediments.

Començaran amb barra de carbonet, copiant l’esbós que tenien en el paper i

dibuixant-lo en  el bastidor. No importa que no surti exactament igual, sempre

que resulti lleugerament proporcional.

Per esborrar el carbonet és necessari un drap, la marca que no s’esborra,  cap

problema per que desprès queda tapada pels materials.
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No n’hi ha que insistir massa en res, per aconseguir un mínim d’interès, i

sensació de llibertat,  per part de l’alumne.

Decidiran per on començaran. L’ordre en l’aplicació de les textures, és

irrellevant, sempre es aconsellable que s’apliqui primer la textura o procediment

que més sobresurt. Desprès és més fàcil veure i buscar l’opció que creguin

més adequada i convenient per a un resultat més satisfactori.

Draps mullats en guix:

A continuació, una vegada finalitzat l’esbós en el bastidor, entre ells i por grups,

es dividiran en dos subgrups. Un dels dos grups (2 alumnes ), anirà preparant

el bastidor, posant-lo al seu lloc de treball, preparant les eines que vagin a

utilitzar, els materials, draps, etc. L’altra grup   (2 alumnes, ) anirà preparant el

guix, per recobrir els draps, en la part del treball que s’hagi escollit. (Per tal de

fer la preparació d’aquest guix, caldrà procedir com s’indica en l’apartat de

procediments i materials, on ve l’explicació de com cal fer la mescla.)

S’ha començat  posant el drap amb guix, donat que es la textura i resultat, que

més  sobresurt, i més ens marcarà   la composició.

A l’hora de fer el guix hem d’anar en compta, ja que necessitem una estona per

reposar el guix, i altre estona, per rentar els materials, i que  desprès puguin ser

reutilitzats.  A més, del temps necessari per la manipulació.

Aquest procediment necessita treballar- se sense interrupcions. Ja que el guix

no es pot guardar, una vegada preparat, perquè es fa malbé.

   Drap amb guix i sulfat de ferro.
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Sabem el lloc on anirà el drap mullat en guix, per tant abans de mullar-lo,

calcularem el tros de drap que és necessita.  A continuació, tot el grup li

submergirà  en el guix, i el trauran.

Començaran, agafant  el drap del guix, entre dos alumnes,  i   els altres dos,

una  vegada  posat  damunt  del  suport,   aniran   donant-li   forma,  buscant

l’ aspecte que vulguin, ones, arrugues, encongiments, zigs - zags... amb l’opinió

de tot el grup.

Cap importància, si el drap sobresurt  del límit exacte que estava assignat en la

composició, és un treball artístic,no tècnic. Però, s‘ha de  procurar no sortir- se

massa de l’espai assignat a cada textura, per  no modificar l’aspecte de la

composició.

Quan tinguin col·locat el drap damunt del bastidor, tal i com el volen

definitivament, el graparan al bastidor, perquè no caigui quan posem dret

aquest. El graparan per els costats, procurant no fer mal bé a la forma.

Desprès si fa falta  es repesarà  el guix.

A continuació, una vegada acabat el procediment del guix, poden optar per la

tècnica que més els vingui de gust. O, per l’espai que vulguin omplir, sempre

que sàpiguen els materials que poden emprar.

Si  volen començar per el procediment dels papers, s’ ha d’anar amb cura, i

tenir  en compta el temps de preparació de la cola per enganxar-los.

La cola d’enganxar papers de parets, l’utilitzaran segons les instruccions de la

capsa, tenint en conta, que necessita reposar uns 20 minuts. Per això es

convenient fer la mateixa organització que abans amb el guix. Es a dir fer

subgrups de diferents preparacions, col·locació del bastidor, per situar més

proper l’espai on treballaran,  eines, recipients per a la cola, papers...

I mentrestant, han de decidir en quin espai posen els papers. Si no ho havien

fet abans.
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Els papers han de ser de seda de diferents colors i tons, de diverses trames,

poden incloure el paper verjurat.

Al donar el sulfat de ferro, els papers de diferents colors, aconseguiran un

acabat oxidat,  sense perdre la gama de colors, que es transparentarà, i es

veurà tot el conjunt sota l’efecte de la veladura amb una harmonia de colors

ferrosos. Fent el resultat diferent a qualsevol altra procediment, resultant amb

molta harmonia i força.

  Papers de seda fent moltes arrugues,  boletes i sulfat de ferro.

Bellugant o doblegant el paper, es poden produir formes suggeridores.

Experimentant el fenomen de la transparència i la variabilitat del color amb la

manipulació de papers de seda i el sulfat de ferro.

Descobriran diverses formes d’interactuar amb aquest materials i amb altres.
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                      Papers de seda, sal i sulfat de ferro.

Partiran el paper  a  trossos, els tallaran  sense tisores a mà. Ja que es més

artístic. Però el tallat ha de ser més o menys uniforme. Posaran i enganxaran el

paper en l’espai reservat per aquesta textura, faran capes, procurant no tapar

tota la part, o capa de sota, per que els surtin transparències entre els papers.

És més artístic que no estigui tot recobert, per això, no fa falta que tot l’espai

sigui totalment cobert per les capes de paper.

L’espai on posaran el paper, el recobriran de cola amb l’ajuda d’un pinzell. I els

trossos de paper retallats a mà els posaran damunt d’aquesta, un al costat de

l’altra, amb petites superposicions, i petits espais en blanc per aconseguir

lleugeres tonalitats i transparències.

Han de tenir cura de que no resti aire a sota.

Per que no passi això, una vegada estiguin tots els papers enganxats,

passaran el pinzell o la mà, fent força damunt d’aquests, per treure les

possibles bombolles d’aire que hagin sortit.
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              Papers de seda de diferents colors amb sulfat de ferro.

L’acabat, i resultat final dels papers, pot ser esgrafiant la superfície, quan

encara esta humida, amb diferents capes de transparències fetes passant

paper de vidre per sobre, i sobreposades, afegint elements naturals...

normalment  tants  acabats com la nostra imaginació vulgui. L’ únic límit és la

imaginació.

L’ordre en l’aplicació de les textures, és irrellevant, a vegades convé que

s’apliqui primer la textura o procediment que més sobresurt.

Donat que serà la textura que més marcarà i condicionarà la resta de l’obra.

Desprès és més fàcil veure i buscar l’opció que es cregui més adequada i

convenient per a un resultat més satisfactori.

Per això, una vegada construïdes les textures d’aquesta part de l’obra, es a dir

el drap amb guix, i els papers, convé allunyar-se d’aquesta i observar si estem

d’acord amb el resultat obtingut.

Per fer la part de textures, amb sorres  i làtex, es procedirà d’aquesta manera:

Agafaran els alumnes un recipient , per fer la barreja de làtex i aigua, de

capacitat proporcional a l’espai a omplir.

Faran la barreja del làtex amb l’aigua en la proporció que recomanen les

indicacions del producte. S’ha d’aconseguir una mescla homogènia i sense

grums.
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      Sorra amb làtex i sulfat de ferro.

A continuació, poden fer dos opcions,  una incorporar les sorres a la barreja de

làtex i aigua, i desprès expandir-la per l’espai assignat en el bastidor.  O,

agafar la  mescla de  làtex amb aigua, i  recobrir amb l’ajuda d’un  pinzell l’espai

que teníem reservat per aquesta textura, i posteriorment, afegir les sorres, a

l’espai on s’ha posat el làtex amb l’aigua.  Totes dues opcions són bones, i

donen bons resultats.

Per treballar la sal, procediran de la mateixa manera que s’ha fet amb la sorra,

però en comptes d’afegir aquesta, afegirem la sal. Que pot ser: grossa o fina, a

més de la sal de cuina també podem emprar la de rentavaixelles.

Els resultats són més artístics amb la sal grossa, o de rentavaixelles per les

seves mides més grans, i per desfer-se i fondre’s amb el contacte amb l’aigua i

làtex produint textures molt suggerents.

   Sal grossa de cuina amb làtex i sulfat de ferro.

Altra textura que es pot fer ,  és  recobrir qualsevol dels espais que ens restin,

amb làtex i sorra  de platja, o sal prima. Una vegada assecada aquesta textura,
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posar per sobra les cordes, o les llanes, fent moviments i suggeriments  rítmics

amb elles. I desprès amb cola enganxar-les.

També es pot  barrejar el làtex amb serradures sobre el suport i ens quedarà

una textura molt diferent

Els papers de vidre, enganxats donen també molts bons resultats. Es poden

tractar amb pintura.

El mateix que s’ha comentat en la part corresponent al guix, respecte als límits

entre espais,  en aquesta part del treball amb sorres,  sal i  papers cap

importància  també als límits, sempre que es respecti l’espai  reservat per a les

diferents opcions de textures.  Si aquests espais ens queden una mica

diferents, irregulars o sobresurten, sobre el que es tenia previst, no es notarà

pràcticament  en el conjunt final de l’obra artística.

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió   que produeix el

conjunt. I rectificar allò que no agradi.

Pot ser que hi hagi espais massa buits, o que hi hagi espais massa carregats,

que pesen molt, desequilibrant el conjunt de l’obra feta. Es el moment de

rectificar allò que no  agradi i desequilibra el conjunt realitzat.

Ara, amb la primera part de l’obra finalitzada i assecada, i quan ho tinguem tot

enllestit, prepararem i repesarem algunes o millor totes les textures de l’obra,

amb  pols de sulfat de ferro dissolt en aigua.

Donarem un recobriment amb sulfat de ferro. És ha dir oxidarem tota l’obra per

aconseguir un acabat oxidat,  sense que això suposi   perdre la gama de colors,

que es transparentarà, i es veurà tot el conjunt sota l’efecte de la veladura amb

una harmonia de colors  ferrosos, fent el resultat diferent a qualsevol altra

procediment, resultant tot el conjunt amb  molta harmonia i força.
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Hem de triar la proporció d’aquesta barreja de sulfato de ferro i aigua,  segons

el to del resultat  que més ens agradi. Això ens donarà com una veladura de

colors terrosos oxidats a tot el conjunt.

Quan més sulfat hagi en la mescla més obscur serà el resultat. Es millor donar

varies capes, més diluïdes, d’aquest sempre que s’hagi assecat l’ultima capa.

Per poder comprovar millor els resultats

Dissolució del pols de sulfato de ferro: es mescla un volum de sulfato de ferro

en pols, en deu volums d’aigua. Amb un pinzell gros mullat en la mescla de

sulfato de ferro i aigua, mullarem tota la superfície del treball realitzat. No fent

més repàs fins que estigui totalment assecat.

Si es vol més clar el resultat,  s’afegeix més aigua en la dissolució. Es molt

recomanable fer primer unes proves apart, en els mateixos materials a emprar.

Deixar assecar,  Ja que el color no agafarà fins que s’assequi. Llavors sabrem

si volem més to i si ens convé reforçarem amb altre capa  de sulfato de ferro.

Una vegada comprovats  els resultats, veure quina proporció ens convé més.

Es convenient no fer massa carregada la mescla,  perquè amb el temps

s’obscureix una mica.

El temps necessari per que faci efecte l’oxidació depèn de la humitat de

l’ambient, de l’aire de l’espai on es faci aquest procediment. Amb 24 h. Ja

veurem els resultats.

El sulfat de ferro s’adquireix en les drogueries. Es ven en pols, no té gaire cost.

Es aconsellable treballar el sulfato de ferro amb guants de làtex, donat que

aquest te un gran poder d’oxidació. Per aquesta raó es deuen protegir totes les

superfícies i les mans.

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió   que produeix el

conjunt. I rectificar allò que no agradi, o si vol l’alumnat afegir més oxidació, a

qualsevol part de l’obra. Ara és el moment per a observar i decidir l’acabat final.
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Obra realitzada amb papers de seda de diferents colors, sal, sorra, vetes i sulfat de ferro.

A continuació i com a final de l’activitat d’aprenentatge caldria fer una xerrada-

debat amb els alumnes.

Hem d’anar en compta,  si surt la possibilitat de que els alumnes demostraren

iniciativa per aportar i afegir algun suggeriment o proposta nova, tan de

materials, com de composició. Ja que hem d’estar receptius als seus

suggeriments i aportacions.

Afavorint al màxim la participació, valorant els aspectes positius que es generin,

donant importància a la feina ben feta, al treball en grup,  des de un anàlisi de

les carències

Recordem que tenim al davant nois sense cap motivació, sense gaire ganes

d’escoltar i parar atenció,  que normalment no són escoltats per ningú, de

manera receptiva, fora del seu  grup del carrer.

No volen dirigir-se a nosaltres amb suggeriments raonats per ells, ni volen

veure els seus treballs de manera positiva, per millorar-les. És per això que
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hem d’estar alerta, i procurar que hagi una empremta de cadascú, en el lloc del

treball, a l’aula on fan la seva aportació.

Sabent això, tractarem de relacionar els treballs ja fets per ells, amb  treballs d’

artistes reconeguts, que vegin d’una manera directa, que les seves obres

poden assemblar-se a la d’aquests reconeguts per la societat.

És bo, que vegin treballs d’un estil semblant als seus, quan han tingut

d’aprendre coses noves, quan han tingut que manipular materials nous per a

ells, quan han fet un esforç per donar una aparença a tot això, quan han tingut

que escoltar i ser escoltats, quan han tingut que col·laborar amb altre company

per a fer un procediment, per poder obtenir un resultat. I és bo, per que això

suposa un repte, a la seva conducta habitual.

Ja que moltes vegades els treballs que se’ls demana  en classe,  són

sense gaire esforç com fer un collage simple, o com  moltes vegades se’ls

diu, que facin el que vulguin, (per la dificultat q ue suposen aquest tipus

d’alumnat.)

 Ells encara se senten més rebotats .

Veient que treballen amb força,i encara se’ls demana més, que poden trobar un

lloc on poden expressar la seva ràbia, ira i el seu anti  tot. I a sobra s’assemblen

els treballs seus, als dels artistes reconeguts, els dona una sensació de que

ells també poden i són capaços de formar part de la societat  on estan vivint.

Hem d’aconseguir parlant, fer-les que la seva vida escolar i social, sigui el més

similar possible a la resta dels companys, i al que correspon per  la seva edat.

Per altra banda hem d’intentar adaptar –les el més possible a les seves

necessitats. Per poder promoure canvis en la valoració social d’aquests

alumnes per part del seu entorn.
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RESUM DE L’ACTIVITAT

PRIMER PAS

Explicació i introducció del desenvolupament  que tindrà aquesta activitat i la

seva relació amb l’art i artistes de reconeixement social.

Visualització i comentaris de diapositives d’artistes matèrics.

Explicació dels procediments.

SEGON PAS

Selecció d’imatges del natural. I explicació de l’esquematització.

Esbossos d’aquestes imatges, buscant les línies esquemàtiques que defineixen

la composició,

Selecció de l’esbós definitiu individual.

Recordar les tècniques a emprar. En l’execució de l’obra es veuran més a fons.

Convé que escoltin i comentin, però  que no deixin d’atendre.

TERCER PAS

Formació de grups. Màxim 4 alumnes per grup.

Selecció de l’esbós definitiu del grup, escollit entre els fets per els membres

que integren aquest.

Decisió de les textures i procediments a emprar, en aquesta obra. I comentari

sobre l’adequació d’aquestes, respecte a la textura del costat, i a l’obra en

general.

Posició i orientació definitiva del bastidor. Segons les decisions anteriors.

Tria i organització del lloc on es posarà cada grup o cadascú. Recordem que el

bastidor ha d’estar en posició horitzontal mentre es treballa.

Reservar la superfície on treballaran per no embrutar-la.
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QUART PAS

Pas de l’esbós escollit al bastidor, dibuixant a grans trets les línies que

formaran la composició. Això es  farà  amb barra de carbonet. Recordar que si

han d’ esborrar, ho faran amb un drap.

CINQUÈ PAS

Primer procediment, el guix.

Es comença per aquest procediment donat que és la textura i resultat, que més

sobresurt, i més marcarà   la composició.

Formació de subgrups, dins del grup,  cadascú tindrà 2 alumnes, per a repartir-

se la feina. Preparar i fer el guix, eines, lloc, mida dels draps,  retallar- los...

Prepararan el guix, seguint el procediment pas a pas, tal i com s’ha explicat a

l’activitat.  Desprès del temps requerit per fer-ho, mullaran el drap o els draps,

depenent de la composició.

Tot seguit el posaran al bastidor, en el lloc corresponent, donant-li forma, amb

l’ajuda i suggeriments de tot el grup.

Recordar que aquest procediment necessita  tot el temps sense  interrupció.

Agafaran el drap o draps, i els graparan al suport per els costats. Per que quan

s’assequi i es posi dret el suport, no caiguin. També procuraran agafar-lo amb

el guix al bastidor- suport.

Quan s’assequi si fa falta repesaran el guix.

SISÈ PAS

Omplirem la resta d’espais amb els procediments restants en l’ordre que

vulguin els alumnes.

Per exemple,  papers de seda, de cuina... amb cola.

Recordem emprar papers de seda de diferents colors i tons, es buscarà que

surtin transparències al sobreposar  capes de paper, deixant algunes zones

buides.
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Formació de subgrups, dins del grup, cadascú tindrà 2 alumnes, per a repartir-

se la feina. Fer la cola, retallar els papers...

Procediran com s’ha indicat en l’activitat per preparar la cola. I  respectaran el

temps de preparació.  20 mn.

A continuació faran trossos de paper sense tisores tallats a mà,  en distintes

formes irregulars,... ..però el tallat ha de ser bastant regular i uniforme.

Ompliran l’espai reservat per aquesta textura, amb cola estesa amb un pinzell.

Tenint cura que al posar els papers no surtin  bombolles d’aire.

Posarem capes de paper, unes al costat d’altres, amb petites superposicions,

sense omplir tots els espais per que puguin sortir diferents tonalitats i

transparències,

Han de tenir cura de que no resti aire a sota. Per que no passi això, passaran el

pinzell o la mà, fent força damunt d’aquests, per treure les possibles bombolles

d’aire que hagin sortit.

Cap importància, si les diferents textures, sobresurten del límit exacte que

tenien assignat en la composició, és un treball artístic, no tècnic. Però, s‘ha de

procurar no sortir- se massa de l’espai assignat, per  no modificar l’aspecte de

la composició.

SETÈ PAS

 Allunyar-se del treball realitzat fins ara i observar si estem d’acord amb els

resultats obtinguts, rectificar si ens convé.

VUITÈ PAS

Continuarem omplint els espais que restin. Hem fet, guix amb draps, papers

amb cola, ara ens anirà be emprar  la resta de procediments.

Sorra amb làtex:

Prepararan el làtex. Es dissol  aquest amb aigua, segons instruccions de la

capsa, removent fins a  obtenir un líquid homogeni i sense grums.

Ompliran amb el làtex l’espai reservat per aquesta textura,  l’ estendrem  amb

un pinzell, i per sobre posarem la sorra de platja.
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NOVÈ PAS

Sal grossa de cuinar o sal de rentavaixelles.

Per treballar la sal, procediran de la mateixa manera que s’ha fet amb la sorra,

però en comptes d’afegir aquesta, afegiran la sal.

Els resultats són més artístics amb la sal grossa, o de rentavaixelles per les

seves mides més grans, i per desfer-se i fondre’s amb el contacte amb l’aigua i

làtex produint textures molt suggerents.

DESÈ PAS

Altre procediment de sorres o sal fina.

Ompliran l’espai amb làtex i sal fina. De la mateixa manera que s’ha fet en els

procediments de làtex, ja explicats anteriorment. Quan s’hagi assecat,  i per

sobra posaran les cordes o les llanes fent moviments rítmiques amb aquestes.

ONZÈ PAS

Altres opcions de textures:

També es pot  barrejar el làtex amb serradures sobre el suport i ens quedarà

una textura molt diferent

Altre opció pot ser, posar paper de vidre, i donar-li, si es vol, un acabat en

pintura, o guix molt rebaixat. Només és per donar to.

DOTZÈ PAS

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió   que produeix el

conjunt. I rectificar allò que no agradi.  Per a continuació oxidar el conjunt de

l’obra.

TRETZÈ PAS

Amb la primera part de l’obra finalitzada i assecada, prepararan i repesaran

totes les textures de l’obra, amb sulfat de ferro dissolt en aigua.
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Dissolució del pols de sulfato de ferro: es mescla un volum de sulfato de ferro

en pols, en deu volums d’aigua. Amb un pinzell gros mullat en la mescla de

sulfato de ferro i aigua, mullaran tota la superfície del treball realitzat. No fent

més repàs fins que estigui totalment assecada.

Si es vol més clar el resultat,  s’afegeix més aigua en la dissolució.

Es molt recomanable fer primer unes proves apart, en els mateixos materials a

emprar. Deixar assecar,  Ja que el color no agafarà fins que s’assequi. Llavors

sabran si volen més to i si els convé reforçar amb altre capa  de sulfat de ferro.

Una vegada comprovats  els resultats, veure quina proporció els convé més. Es

convenient no fer massa carregada la mescla,  perquè amb el temps

s’obscureix una mica.

CATORZÈ PAS

Una vegada enllestida tota la composició, i quan es pensi que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió   que produeix el

conjunt.  Rectificar allò que no agradi, o si vol l’alumnat afegir més oxidació, a

qualsevol part de l’obra. Ara és el moment per a observar i decidir l’acabat final.

ÚLTIM PAS

Comentari i suggeriments de les obres acabades, dins de la pròpia classe.

Xerrada debat sobre els resultats obtinguts.

MATERIAL NECESSARI  PER AQUESTA ACTIVITAT

Suport,  bastidor mida mínim,  80 x 1OOcm.

Barra de carbonet. Drap vell de cotó per a esborrar.

Guix,

Recipient de plàstic per al guix.  De superfície ampla més que alta.
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Draps vells de cotó.

Espàtula per a remoure la barreja d’aigua i guix.

Papers de seda de colors, de cuina, verjurat, aquest és un paper que té un

disseny de línies horitzontals o verticals, ...

Cola per a enganxar paper de parets.

Recipient per a preparar la cola. Pot ser  un pot de plàstic, cristall, acer

inoxidable. De mida segons l’espai que s’ha de treballar.

Espàtula per a remoure la cola, el làtex.

Làtex.

Recipient per a preparar el làtex.  Pot ser de plàstic, cristall, acer inoxidable. De

mida segons l’espai que s’hagi de treballar.

Sorres de platges. Poden ser de diferents mides.

Sal grossa, sal de rentavaixelles.

Llanes, cordes.

Pintura acrílica.

Paper de vidre.

Serradures.

Pinzells grans.

Grapadora, grapes.

Sulfat de ferro.

Preu de l’activitat : Les despeses econòmiques d’aquesta activitat, són molt

baixes, ja que, els materials empleats surten a molt bon preu.

Els draps vells, les sorres, no tenen cost. I el làtex, la cola, el sulfat de ferro, la

pintura ... tenen un cost baix, i serveixen per altres vegades.

Els recipients, i els pinzells, els reciclem cada vegada. Per tant, és altra activitat

que surt a molt bon preu. Sempre el cost més important es el bastidor, i tampoc

costa gaires diners.

Si emprem una planxa de porexpan, aquestes surten a, 15mm. 1’47 euros,

20mm. 1’61 euros, 30mm. 2’22euros metre quadrat.
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  ACTIVITAT D’APRENENTATGE

  REPRESENTACIÓ DEL MAR AMB CERES

    Mètode formatiu més que no pas informatiu
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       Obra realitzada amb ceres, aiguarràs i pintura a l’oli.

Les ceres fregades i diluïdes amb aiguarràs, sembla ser un procediment poc

emprat i reconegut. Aquest procediment sent molt manipulador, agraït, i net. No

és molt corrent en els grans formats.

Malgrat que fent un ús determinat dona uns resultats espectaculars. A més de

ser la seva tècnica molt fàcil d’emprar, i de baix cost.

Les ceres són l’únic procediment pictòric que permet emprar com a tècnica les

seves incompatibilitats amb altres components artístics. (Medis aquosos)

Les ceres admeten moltes possibilitats diferents d’execució.

En aquesta activitat, l’alumne emprarà aquest procediment per a  observar,

comparar, superposar colors, i així anirà assimilant les nocions de colors, els

seus jocs, les seves barreges provocant colors secundaris, complementaris,

matisos, així com colors calents, freds, saturació, contrasts, harmonies...

És tracta d’apropar a l’alumne a altra vessant diferent del món artístic.  I de

manera més especial a les relacions que generen les activitats artístiques per

establir vincles de diàleg dins del grup classe.

Les aptituds i facultats artístiques que aquesta activitat pretén desenvolupar es

per una banda, el pensament lògic i analític en la utilització d’informació, control

de mitjans,  procediments i resolució. Per l’altra banda, l’observació, la intuïció,

l’emotivitat i especialment l’empatia, qualitats que són determinants de la

creativitat.

Aquestes alçades, i amb el temps transcorregut, es normal que l’alumnat ja

tingui una certa independència, sigui més sociable, per tant també més

receptiu. Té  més seguretat en ell mateix, i això li dóna una millor autoestima.

A més, de la  curiositat i motivació de  seguir comprovant el que es capaç de

fer, per si mateix.
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Aquesta activitat  és millor que la facin els alumnes treballant tots sols. Donat

que la intencionalitat i el color, són més personals.

Aproparem a l’alumnat als materials pictòrics, les ceres, l’essència de

trementina, pintura a l’oli, de manera simple i pràctica, per tal que l’alumne

pugui trobar en aquesta forma d’expressió, una via còmoda i expressiva.

Per tant el material que emprarem serà:

 -    Paper gruixut, amb trama o granulat.

- Barres de ceres, quan més gresoses millor.

- Essència de trementina.

- Pintura a l’oli, blanca.

- Draps.

Ja que les textures en aquest procediment són planes, es a dir bidimensionals i

visuals, pot ser, que algú alumne vulgui afegir algun tipus de textura matèrica,

cap problema, sempre considerant la seva iniciativa i ajudant-li si és necessari

a re orientar o comentar la proposta.

Es treballarà en suport de paper gruixut,  amb una mica de trama,  perquè

desprès el mullaran amb aiguarràs i així no se’ls farà malbé.

La mida, es aconsellable que no sigui tan gran com   els treballs anteriors.

Malgrat, que com sempre en aquest tipus de treball més expressius i

subjectius, quan més grans, llueixen més.

Si es treballa en un suport de mida gran, per la seva complexitat, poden fer-ho

dos   alumnes, a la vegada.

Observarem i seleccionaran  fotografies de diferents mars, trobades en

revistes, diaris, llibres, calendaris... Per així, poder escollir la imatge o els

colors, que més  convingui o agradi a cada alumne.

Malgrat que, desprès aniran fent  el que l’obra demani.

Com sempre la fotografia té que ser del natural, per a ser ells mateixos, els que

la interpretin.

Visualitzarem l’obra, d’artistes, que han treballat el frottage i el grattage. Com

Max Ernst,
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Frottage i grattage, ver aquestes dues tècniques a l’apartat de materials i

procediments, pàg. 87.

L’objectiu és ampliar i consolidar la capacitat de representació d’ allò que

envolta l’alumne, aquest tipus de procediment possibilita un altre estil de

representació artística, que acondueix cap a l’ ingeni, la creativitat, l’

espontaneïtat i l’expressió plàstica en el camp de les idees i sentiments, així

com la interpretació lliure de la realitat.

Abans de començar,  cobriran de paper de diari les taules on treballaran, ja que

les ceres amb l’ aiguarràs embruten molt.

Una vegada preparades les taules on s’ha de realitzar aquest treball, Agafaran

les barres de ceres, els draps i l’essència de trementina, per cadascú.

Aleshores, els farem fer alguna prova en un paper apart, per veure el

comportament i resultats de les ceres, quan les freguem  amb un drap i

l’essència de trementina.

Els esbossos i proves que han fet, els serviran per decidir les diferents textures

o  colors a emprar.

Una vegada que  tinguin l’idea dels colors i la composició,   veuran que els

convé més per situar la posició del paper. Es tracta de posar-ho en posició

vertical, o en posició horitzontal ?

Quina mida de suport és més adequada per el que volen fer?

Per realitzar aquest procediment de ceres pintaran damunt del paper sec, i

desprès suavitzaran i fondran amb un drap o cotó net,  amarat en aiguarràs.

Es tracta d’agafar les barres de ceres, i anar pintant la superfície del paper, des

de baix cap amunt, o al revés. N’hi ha que aprofitar la densitat de les barres de

ceres, per aprofitar al màxim aquesta qualitat.
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Treballaran sobreposant els colors quan es vulgui canviar de color o to. Es

necessari que sempre hagi molta pastositat. ( Recordar que desprès la fondran

amb l’aiguarràs).

Es importantíssim treballar sempre la direcció del traç en sentit horitzontal.

Estem representant el mar.  Si es vol també el cel, i la sorra.

Per tant, sempre la cera, i el drap per fregar amb l’aiguarràs en sentit

horitzontal.

Una vegada estigui tota la superfície plena de cera, agafaran un drap mullat en

aiguarràs, i el fregaran en sentit horitzontal, aconseguint així una fusió bastant

artística de tots els colors.

Podent repetir altra vegada amb més càrrega de ceres.

Si volen, poden insistir en algun lloc donant més color amb la cera, amb

moviments d’onades, per aconseguir més efectes d’un mar més mogut.

Aniran amb cura, si volen mantenir netes les games de color, no emprant el

drap brut d’un altre to.

La  utilització  de  l’ aiguarràs  és  molt  útil,  per  representar  la  perspectiva

aèria,  i l’ allunyament.

Si pinten el cel o l’horitzó, i tot el que estigui més lluny, amb un efecte més

aigualit, i la zona més pròxima amb més pastositat, serà molt fàcil crear la

sensació de distància.

Resolta aquesta primera part del fons i la seva fusió, es retiraran del paper per

veure els resultats de lluny, i comprovar si els agrada, o si volen afegir o

rectificar alguna part.

Una vegada estigui resolt el fons, si volen poden fer la sensació d’escuma, de

les onades.  Sempre és recomanable.
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Aquesta la faran treballant damunt de les ceres amb pintura a l’oli blanca, i un

pinzell. També poden esquitxar la pintura per obtenir major sensació d’escuma

en el mar, amb un raspall de dents.

Per aconseguir un major efecte aprofitaran les sensacions d’onades que els

doni el fons de les ceres i sobre aquest donaran les sensacions d’escuma.

    
       Escuma realitzada  esquitxant amb oli molt diluït en aiguarràs.

Una vegada enllestida tota la composició, i quan creguin que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió que produeix el

conjunt i rectificar allò que no agradi.

Quan més activitats es facin més possibilitats tindran els alumnes de

desenvolupar la seva habilitat, imaginació i creativitat. Es probable que els

vingui de gust investigar amb altres materials i textures,  a més de provar altres

temes artístics.

Esperem que d’aquesta experimentació, sorgeixin els estímuls necessaris, per

a l’aprenentatge d’elaboració de futurs materials artístics.

Com sempre al finalitzar el treball farem una posada en comú dels resultats.

És més fàcil, pel conjunt d’activitats i pràctiques pedagògiques realitzades fins

ara, amb les quals s’ha intentat donar un ajut als reptes d’ inclusió a l’alumnat
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amb risc d’exclusió i per la proposta de canvi en els procediments

d’ensenyament - aprenentatge, ja que aquestos són idonis, a l’hora de plantejar

un context, de comunicació, de cooperació, d’intercanvi d’opinions, i de

confrontació.

 Treball de ceres.

El treball d’experimentació i transformació dels materials plàstics, i les

experiències, de transformació i de manipulació, ens permeten crear un espai

dins del nostre centre, on podem aprofundir en el coneixement i ajuda al nostre

alumnat.

     
         Treball de ceres.
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RESUM DE L’ACTIVITAT

PRIMER PAS

Explicació i introducció del desenvolupament  que tindrà aquesta activitat i la

seva relació amb l’art i artistes.

Visualització i comentaris d’obres d’artistes, que treballen el tema del mar, i

aquests procediments.

SEGON PAS

Explicació del procediment.

Aquesta activitat  és millor que la facin els alumnes treballant tots sols, Donat

que la intencionalitat i el color, són més personals.

TERCER PAS

Cobrir les taules on treballaran de papers de diari, ja que les ceres amb l’

aiguarràs embruten molt.

Repartir les barres de ceres, els draps i l’essència de trementina, per cadascú.

Selecció d’imatges del natural.

QUART PAS

Realitzar proves en un paper apart, per veure el comportament i resultats de les

ceres, quan les freguem  amb un drap i l’essència de trementina.

Les proves que han fet els serviran per decidir les diferents textures o  colors

a emprar.

CINQUÈ PAS

Seleccionar l’idea, els colors i la composició.

Escollir la posició del paper, vertical, o horitzontal.

Escollir la mida de paper, més adequada per al que volen fer.
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Agafar cadascú el paper de la mida seleccionada.

Per realitzar aquest procediment de ceres, pintaran damunt d’un paper gruixut i

sec.

SISÈ PAS

 Es tracta d’agafar les barres de ceres, i anar pintant la superfície del paper,

des de baix a dalt o al inrevés. N’hi ha que aprofitar la densitat de les barres de

ceres, per aprofitar el màxim aquesta qualitat.

Treballaran sobreposant els colors quan es vulgui canviar de color o to. Es

necessari que sempre hagi molta pastositat. ( Recordem que desprès la

fondran amb l’aiguarràs).

SETÈ PAS

Treballaran sempre la direcció del traç en sentit horitzontal. Recordar que estan

representant el mar. I si es vol també el cel, i la sorra. Per tant, sempre la cera,

i el drap per fregar amb l’aiguarràs en sentit horitzontal.

Una vegada estigui tota la superfície plena de cera, agafaran un drap mullat en

aiguarràs, i la fregaran en sentit horitzontal, aconseguint així una fusió bastant

artística de tots els colors.

Podent insistir altra vegada amb més càrrega de ceres.

Si volen, poden insistir donant més color amb la cera,  amb moviments

d’onades, per aconseguir efectes d’un mar més mogut.

Anar amb cura, per mantenir netes les games de color, no emprant el drap brut

d’un altre to.

VUITÈ PAS

Representació de  la  perspectiva  aèria,  i l’ allunyament.
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Pintaran el cel o l’horitzó, i tot el que estigui més lluny, amb un efecte més

aigualit, i la zona més pròxima amb més pastositat, i així serà molt fàcil crear la

sensació de distància o proximitat.

NOVÈ PAS

Resolta aquesta primera part del fons i la seva fusió, ens retirarem del paper

per veure els resultats de lluny, i comprovar si els agrada, o si volen afegir o

rectificar alguna part.

DESÈ PAS

Crear la sensació d’escuma, de les onades.

Aquesta sensació d’escuma l’aconseguiran treballant damunt de les ceres amb

pintura a l’oli blanca, i un pinzell. També poden esquitxar la pintura per obtenir

major sensació d’escuma en el mar, amb un raspall de dents.

Per aconseguir un major efecte aprofitaran les sensacions d’onades que els

doni el fons de les ceres i sobre aquest donaran les sensacions d’escuma.

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar si estan d’acord amb el resultat

obtingut. Ara es el moment de rectificar allò que no els agrada i no esta integrat

dins de l’obra.
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                              Obra realitzada amb ceres, sal, làtex i acrílic.
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MATERIAL NECESSARI  PER AQUESTA ACTIVITAT

Paper gruixut amb trama.

Barres de ceres.

Aiguarràs.

Pinzells.

Draps o cotó.

Pintura a l’oli.

Pintura acrílica.

Raspall de dents.
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CONVERSAS AMB ELS ALUMNES

Un bon moment per conversar és quan hagi que comentar o valorar els

resultats obtinguts, del treball que s’està realitzant.

Reflexió sobre la pràctica, per a poder recollir opinions i experiències, que

siguin aptes per a la pràctica docent.  Que sigui una porta oberta a la

participació de tots aquells que tinguin alguna cosa a dir. Per això, és tan

important anar fent un seguiment del procés individual de cada alumne, per a

ser capaços de proposar activitats engrescadores que s’adaptin a les

necessitats de cadascú i responguin al seu nivell d’aprenentatge.

Hem de procurar trobar tants moments com puguem per xerrar amb els

alumnes. Qualsevol  pretext, és bo per iniciar un intercanvi d’opinions,

comunicar-nos amb ells, i entre ells. Interessa observar no sols el que hi ha,

sinó també el que no hi ha. Aquest aspecte passa normalment desapercebut,

però és una de les fonts més importants.

Per aconseguir participació, crear més polèmica és l’enfocament,  enfront de la

concepció més clàssica, las opinions oposades desenvolupen més participació.

Sabem que tot acte o acció que suposa, observar, sentir, imaginar, decidir,

explorar, comprovar, pensar... que n’hi ha que afrontar al voltant  d’ un projecte

de manipulació i transformació plàstica, estimula la comunicació.

Ja que promou noves necessitats d’intervenció, de relació, d’escoltar

suggeriments, opinions de reflexió d’aquestes...

Per això és essencial tenir molta cura de  les opinions,  el debat, i l’ ambient, en

el qual es desenvolupen les sessions.

Aquest ambient d’escolta i comunicació també ens serveix per a poder ajudar a

les famílies que no saben, o no poden, tractar temes ètics ni dialogar amb els

seus fills.

Això, esta provocant una situació perillosa que l’ Institut té que ajudar a

corregir.
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Es tracta d’obrir espais de diàleg a les nostres aules recordant que l’ objectiu

que tenim és  ajudar a la inadaptació social i escolar, d’alumnes violents, amb

dèficits educatius, problemes de comunicació, de relacions socials, a més

d’ajudar-les en la carrega que porten  de crisis personals, episodis conflictius,

en moments determinats.

Sabem que els ensenyaments artístics, són un vehicle per a la comunicació,

participació i valoració de l’opinió dels altres.

Aprofitem aquestes xerrades, n’hi ha la necessitat de parlar del fenomen de la

violència entre iguals, és aquí en el grup classe on es desenvolupa el maltracta

entre ells, o contra la comunitat escolar.

No hem de demostrar una actitud escèptica, que és noti que confiem en les

possibilitats dels seus raonaments. Hem d’escoltar però no jutjar.

El comentari adequat en el moment oportú pot fer més, que una amonestació a

la seva conducta.

N’hi ha que expressar missatges, verbals, o subliminals, de pau, i oposició

contra la violència.

Explicar que la violència no es la forma de resoldre un conflicte.

Hem d’aprofitar que aquestes alçades, els alumnes ja comencen a entrar en la

dinàmica que genera un grup més homogeni i cohesionat . Situació que facilita

les activitats, tan de treball pràctic, com de participació, diàleg, i reflexió.

A Més ja comencen a afrontar les crítiques, s’adonen que son diferents

opinions, a les seves reflexions.

Aprendre afrontar les convivències  diàries  amb  esperit  de diàleg i cooperació

és un repte.

Sabem que, a la llarga, d’una manera o altra, a tota persona li surt a l’exterior el

que oculta al seu interior.
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Per això i per poder establir un diàleg relaxant, podem incorporar exemples de

la vida quotidiana, iniciant preguntes com:

Què és allò que més t’agrada?    Què és allò que més et preocupa?

La finalitat d’aquestes preguntes és que s’adonin que tenen preferències,

interessos,

Pot ser que els preocupin els mateixos temes... integrants d’un grup musical de

moda, futbol...

Que penseu del moviment Arts and Crafts?, que deia:  El major plaer de la vida

és crear coses belles i qui ho fa es pot considerar feliç.

Una vegada que tinguem un clima d’intervenció, podem lligar aquesta última

reflexió  amb  els  seus  treballs,  per  poder  comprovar la  seva  motivació i

acceptació a la seva obra.

Veurem i repesarem alguns dels treballs.

A continuació provocarem una pluja d’idees. “Brainstorming.”

Per posteriorment obrir una discussió i raonaments sobre aquestes.

I així poder extreure conclusions.
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ACTIVITAT D’APRENENTATGE

GRAFFITI DAMUNT D’UNA PINTURA MATÈRICA

GRAFFITI  (ART URBÀ)

L’objectiu és realitzar un treball de síntesi de tot allò après fins ara.

Es a dir, una composició  matèrica tridimensional, amb diferents  textures i

tècniques, sense cap aplicació de color, ja que desprès posarem un graffiti a

sobre de la pintura matèrica.

Obra realitzada amb draps i guix, paper verjurat, de seda, sal, sorra, motlle de paper de diari,

làtex, guix,  i graffiti.                                                                  250 x 170 cm.

L’art ha estat fet per a ser viscut en directe, sense intermediaris. Aquesta és l’

única manera d’aconseguir una comunicació real entre l’obra artística i

l’espectador.
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A través d’aquest treball aconseguirem apropar als alumnes del centre, quasi

en la seva  totalitat a l’art. Ja que la circumstancia, el graffiti, és favorable a

aquesta comunicació directa entre l’obra artística i l’espectador.

Sent l’alumnat molt receptiu a aquesta tècnica d’expressió.

Aquesta activitat s’orienta tant envers el descobriment o identificació de les

diverses tècniques ja fetes anteriorment, com a la mateixa realització de

procediments. Amb la finalitat d’aconseguir que l’alumne, a partir de la praxis,

sigui capaç de fer l’anàlisi de l’obra d’una manera raonada.

Es tracta, que amb un material còmode, fàcil de manipular i ja conegut, com

són els motlles, draps amb guix, papers de diari, sorres, sal, cola... i una

tècnica nova a incorporar, el graffiti,  els alumnes poden realitzar aquesta

activitat.

Treballaran damunt d’un suport, que serà preferentment una planxa de

porexpán,  aquesta no pesa,  i en aquest treball es necessita que el suport sigui

el més gran possible. Es construiran i s’enganxaran un o dos motlles,

(carcasses)   fetes pels alumnes, de papers de diaris. I  els  combinaran, amb

altres tècniques i textures diferents, per al finalitzar aquesta primera part de

l’obra, realitzar damunt d’aquesta un graffiti. Que pot ser en la totalitat de la

superfície, o en part d’aquesta.

Els materials que emprarem seran:

  - Un suport, en aquesta activitat en concret, aquest, serà una planxa de

porexpan. El més gran possible per a poder expressar-se lliurement, i no es

trobin ofegats per limitacions i acotacions prèvies. A més de que el graffiti amb

esprais així ho requereix.

  - Emprarem un o dos motlles. Comprats o de reciclatge. Representant

qualsevol part del cos, o el que ells vulguin. Aquests motlles  poden ser com a

l’altra activitat realitzada anteriorment, de plàstic, o de qualsevol altra material.

Millor partit  per la meitat, perquè no sobresurti tant del suport, i així, tingui més

protagonisme i interès el graffiti.

- Per l’execució del motllo, emprarem papers de diaris o revistes, cola

d’enganxar papers de parets, sabó líquid, i pinzells per fer el motlle.
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Utilitzarem per a les diferents textures:

 - Paper de seda, de cuina, per al collage, recordem que no utilitzarem color,

per tant els papers els emprarem blancs, perquè tota l’obra artística tingui la

mateixa tonalitat. Ja que a sobra es realitzarà un graffiti.

- Làtex  barrejat  amb:   distintes sorres de platja. I també, barrejat amb sal de

rentaplats, o sal per cuinar grossa.

- Guix , amb draps mullats en aquest.

- Dos recipients, un per el guix i l’altre per la cola d’enganxar papers,  dos

pinzells i dos paletines.

- Pintura blanca acrílica, guix, o pintura de parets, per recobrir els papers de

diari del motlle.

Si els alumnes volen afegir durant la realització de l’obra artística, qualsevol

material o cosa, lo poden fer, i així es sentiran més integrats en el procés

d’execució.

George Segal, estimulava a l’alumnat a fer muntatges amb materials estranys i

fins i tot inversemblants.

Materials que emprarem pel graffiti:

- Pintura per pintar parets.

Aquest treball artístic deurà portar pintura de parets, en la part que vulguin

posar el graffiti, ( si no esta recoberta pels materials). Ja que així s’enganxarà

millor la pintura de l’esprai i no regalimarà.

- Esprais per graffiti. En aquesta tècnica són els substituts dels pinzells.

- Vàlvules. Per fer els traços amb l’esprai.

 -  Fat Cap aquesta vàlvula s’empra per realitzar traços gruixuts.

 - Skiny Cap, s’empra per fer els dibuixos més fins i complicats.

 - Harcore, per pintar ràpidament a traços molt grans i així poder cobrir grans

superfícies.

 - Brotxes.

 - Plantilles, adhesius.

 - Màscara.
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Començarem fent una explicació del treball artístic a realitzar. I les seves

connexions amb l’art contemporani.

A continuació visualitzarem diapositives, fotocopies, i imatges d’obres

informalistes, matèriques... Repesarem llibres, revistes, fulls de calendaris...

amb fotografies i imatges de la natura, on surten i es poden veure sistemes

muntanyosos, espais de natura amples, camps amb sinuositats, valls.... però

sempre panoràmiques de la natura.  Per a poder fer una composició.

En aquesta visualització d’imatges i obres anirem aprofitant per a recordar

tècniques i textures fetes i que desprès emprarem en l’activitat.

Tanmateix, podrem parlar més a fons de procediments per haver-los fet en les

activitats anteriors.

Veurem també, publicacions de llibres amb recopilacions de graffitis.

Es en aquest moment quan tindrem la màxima emoció, intervenció, comentaris,

comunicació, i aportacions,  amb els alumnes.

El graffiti es el que més els fa vibrar.

Aquestes alçades de classes pràcticament ja no farà falta, moltes explicacions

de com seleccionar i com fer la composició, ells ja tindran les seves idees.

Probablement seran bastant creatives.

Recordarem una altra vegada a l’alumnat que la manera d’emprar els materials

dóna l’origen a les tècniques. Convé també fer notar que cada material

requereix un tractament especial i que aquest condiciona, en certa manera, el

resultat final de l’obra.

I que en aquest tipus d’obra, l’atzar té molt a dir.

A continuació seleccionaran individualment, algunes d’aquestes imatges de la

natura, o pot ser que ja vulguin desenvolupar la seva pròpia idea  pensada per

ells i a grans trets, buscaran les línies compositives  de la imatge seleccionada,

Es a dir, l’esquematitzaran  amb línies que agafin els grans volums, i el seu

moviment rítmic. Faran esbossos.
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Es pot posar un paper vegetal o transparent, damunt de la imatge i  calcar

directament  l’esquematització.

Dependent de la composició,  la seva complexitat i mida, aquesta activitat és

convenient  realitzar-la en grups de tres a quatre alumnes,  per a facilitar més a

l’hora del muntatge i gaudir d’una rapidesa més gran d’execució en l’estructura

final.

Per tant escolliran ells mateixos, amb quins companys volen treballar, i ells

mateixos decidiran quin esbós seleccionen per executar.

Escolliran  el lloc on es posarà el grup,  dins de l’aula taller.

  Ens convé  no  utilitzar cavallets  per recolzar la planxa de porexpán. Ja que

podrem posar-la damunt de dos o tres pupitres o taules, és més còmode per la

realització d’aquest treball.

És convenient que al  treballar,  el suport es trobi  en posició horitzontal,

d’aquesta manera controlaran més, que no rellisquin els materials mentre

estiguin mullats i s’estan manipulant .

Desprès, si volen poden posar dret el suport, i així, anar veient la  progressió i

resultats del treball fet.

Més tard quan es treballi el graffiti, el suport es treballarà en posició vertical,

Així, aprofitarem per fer l’activitat d’una manera més pareguda i real, a com es

treballa en el carrer.

Prepararan i condicionaran  la superfície de la taula, o el lloc  on treballaran. Ja

que els procediments que empraran embruten molt. Per això, cobriran la

superfície de la taula, o el lloc, amb papers  que desprès llançaran. Perquè

acaben tots plens de cola, i guix, i així reservem la taula, o el lloc de brutícia .

Les restes de cola i guix, es netegen molt bé, amb un drap amb aigua.
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Com ja han pensat  i  seleccionat  la  estructura  compositiva   que

desenvoluparan,  dibuixaran l’esbós  escollit en el bastidor amb una barra de

carbonet.

No importa que no surti exactament igual, sempre que sigui proporcional a

l’esbós.

Quan necessiten esborrar o corregir el traç del carbonet, ho faran fregant amb

un drap, la marca que deixa no és cap problema per que desprès queda tapada

pels materials.

Els esbossos que han fet els serviran per decidir les diferents textures o

procediments a emprar.

I veure ,quina mida de suport és més adequada per el que volen fer.

Les planxes de porexpan són fàcils de retallar.

Una vegada que  tinguin l’idea dels materials a emprar i la composició, veuran

que els convé més per a situar la posició del suport. Es tracta de posar-ho en

posició vertical, o en posició horitzontal ?

 Desprès veuran   quins espais convé  treballar  amb una textura o altra,  I quin

espai deixaran per el motlle.

Una vegada decidides les textures dels espais, com ja han pensat  i

seleccionat  la  estructura  compositiva   que desenvoluparan, es posaran a

dibuixar l’esbós  escollit en el bastidor amb una barra de carbonet.

No importa que no surti exactament igual, sempre que sigui proporcional a

l’esbós.

Quan necessiten esborrar o corregir el traç del carbonet, ho faran fregant amb

un drap, la marca que deixa no és cap problema per que desprès queda tapada

pels materials.

A continuació, es posaran a preparar  els motlles.

Per una raó molt simple, es comença  per aquests, ja que marquen molt la

composició, tant òpticament, com de volum.
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Malgrat que en aquesta darrera activitat artística poden començar per la textura

que vulguin.

Abans de posar-se a organitzar el següent pas, els motlles. Han de triar cada

grup, una taula, o pupitre, diferent del lloc on es troba la planxa de porexpan.

Per realitzar la manipulació de la cola. I així, posar en aquesta els recipients,

les tires  dels papers, tisores...

Prepararan aquesta nova  superfície on treballaran. Ja que el procediment que

empraran embruta molt. Per això cobriran la superfície de la nova taula amb

papers  que desprès llançaran. Perquè acaben tots plens de cola, i així

reservem la taula de brutícia . Les restes de cola, es netegen molt be amb un

drap amb aigua.

A continuació, es prepara en un recipient la cola per enganxar papers, segons

les indicacions de la capsa, i mentre reposa aquesta, uns 20 minuts.

prepararan el següent pas.

Per la realització del motlle, agafaran  paper de diari  i el retallaran en tires de

uns 2 o 3 cm. no més amples, ja que així encaixen més en les corbes del bust.

I de llarg tot el que doni el full del diari. Retallaran moltes , per que han de fer

mínim  vuit capes de recobriment.

 Depenent de la mida del motlle necessitaran un nombre determinat de diaris.         

Una vegada tinguin les tires preparades, agafaran el motlle, i amb l’ajuda d’un

pinzell gran, el recobrirem tot de sabó, ( el de rentavaixelles, pot anar molt be, o

el sabó gel de la dutxa també.)

Sobre tot que estigui ben cobert de sabó, per que això és el que fa que desprès

es pugui desenganxar  sense dificultat el paper del motlle.

Tindrem ja preparat el recipient amb la cola d’enganxar paper, i també les tires

de papers retallades. Agafaran les tires  de paper de diari, una per una, i les

submergirem en  el recipient de la cola, mullant-les completament amb

aquesta, començaran  recobrint el motlle, ( que ja tindrà posat el sabó).
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Posaran una tira al costat de l’altre,  i amb la mà aniran repassant el seu

recorregut per sobre del motlle per repartir be la cola i també per que no restin

bombolles d’aire, així fins finalitzar tota aquesta primera capa de cobriment.

Han de deixar uns tres dits de més, a les tires de paper per els costats. Ja que

quan finalitzin el cobriment del motlle, aquesta part que sobresurt els servirà

per grapar el motlle, al suport.

Sobre tot hem d’anar amb cura de que no s’hagi assecat el sabó  quan arribem

a posar l’ultima tira de paper d’aquesta primera capa.

Es continua cobrint el motlle  fins a  vuit capes o més, Es tracta de que sigui

resistent, per la seva manipulació posterior.

Aquesta superposició de capes es pot fer en varies jornades, sense fer malbé

al procediment.

El deixem assecar, i una vegada s’hagi assecat completament, tarda uns dies.

Separaran del motlle, les fulles del paper de diari, que s’han convertit en una

única capa.   I comprovaran que surt un altra motlle.

                                      
                                             Cap fet de paper amb guix.

Es poden treballar dos motlles a la vegada, per el mateix grup, en cas que sigui

necessari per el resultat final de l’obra que volen fer.
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Per anar més de pressa en la realització del motlle de paper, poden treballar

dos alumnes a la vegada, un començarà per una banda, i l’altre per la banda

oposada.

Sempre, tenint molta cura de que el motlle no s’assequi de sabó,  en la primera

capa, que les tires tinguin prou cola d’enganxar, i deixar uns cm. de paper per

els costats per poder enganxar el motlle al suport.

Tenim una alternativa aquest procediment de tires de paper de diari. I és fer-ho

tot amb benes de gasa mullades en guix.

El resultat es el mateix, i l’acabat és el blanc del guix. Aquest procediment és

molt fàcil, però  surt una mica més car, ja que les benes es compren en rotllos

ja preparats en les botigues de Belles Arts.  Però també és més ràpid, i també

poden treballar dos alumnes a la vegada, començant un per la part de dalt i

l’altre per la part  d’ abaixo del motlle.

Les benes s’empren de la següent manera:

Primer de tot,  es fa la mateixa manipulació prèvia al motlle, com es feia quan

es treballava amb les tires de paper, és a dir mullant tot el motlle de sabó líquid.

I desprès,   s’agafa el rotllo de benes, ja que venen preparades així del comerç,

Es mira quina allargada necessitarem per una tira, i la tallem amb unes tisores,

a continuació les mullem en aigua, que tindrem preparada en un  recipient, i

s’estenen ràpidament damunt la superfície del motlle. S’ha d’anar amb

precaució, ja que les tires mullades s’ arruguen  amb molta facilitat, i

necessitem que estiguin  llises al posar-les.

Es van afegint aquestes tires de guix fins a cobrir tota la superfície del motlle.

Posant molta atenció amb les parts corbes d’aquest, per que no surti cap

encongit. Si és necessari, es retalla  la tira fent-la més estreta, ja que d’aquesta

manera es manipula millor en les corbes.

Necessitaran mínim cinc o sis capes de benes.
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Posarem el  motlle de paper de diari, o benes, segons s’hagi fet. Damunt la

planxa de porexpán , en el lloc on teníem pensat ficar-ho.

Per els costats, que hem deixat reservats, més llargs, uns 3 o 4 cm. ,

l’agafarem a la planxa amb grapes, ho enganxarem d’aquesta manera, per no

fer malbé a la forma del motlle.

Un cop estigui  agafat fortament, hem de pensar en les altres textures, i com

omplirem els espais que resten  als costats, i en la resta del suport.

I aquesta decisió, ajudarà a decidir si volem el resultat del motlle en pintura

blanca, o de guix.

Recordem que aquesta obra artística no porta color.

A continuació, pensaran si ara volen fer el procediment de draps amb guix. En

aquest cas,  ho faran a continuació de fixar el motllo a la planxa, i aprofitaran

per donar guix al motlle  o motlles que han fet abans,  així, tindrà el mateix to

d’acabat.  La resta d’espais, els farem en l’ordre que més ens convingui.

Draps mullats en guix:

A continuació, entre ells i por grups, es dividiran en dos sub- grups. Un dels dos

grups (2 alumnes ), anirà preparant el bastidor, posant-lo més còmode i més a

la vora, d’ on  treballaran, preparant les eines que vagin a utilitzar, els materials,

draps, etc.

L’altra grup   (2 alumnes, ) anirà preparant el guix, per recobrir els draps, en la

part del treball que s’hagi escollit. (Per tal de fer la preparació d’aquest guix,

caldrà procedir com s’indica en l’apartat de procediments i materials, on ve

l’explicació de com cal fer la mescla.) Pàg. 85.
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                        Draps amb guix.

 A l’hora de fer el guix hem d’anar en  compta, de que necessitem una estona

per reposar el guix, i altre estona per rentar els materials i que  poden desprès

reutilitzar- se.  A més del temps necessari per la manipulació.

Aquest procediment, necessita treballar- se sense interrupcions. Ja que el guix

no es pot guardar, una vegada preparat, perquè es fa malbé.

Sabem el lloc on anirà el drap mullat en guix, per tant abans de mullar-lo,

calcularem el tros de drap que és necessita.  A continuació, tot el grup li

submergirà  en el guix, i el trauran.

Començaran, agafant  el drap del guix, entre dos alumnes,  i   els altres dos,

aniran  donant-li forma, una vegada posat damunt del suport, buscant l’ aspecte

que vulguin, ones, arrugues, encongiments, zigs - zags...

Quan tinguin col·locat el drap damunt del bastidor, tal i com el volen

definitivament, el graparan al bastidor, perquè no caigui quan estigui dret

aquest.

Graparan el drap per els costats, procurant no fer mal bé a la forma.  Desprès

si fa falta  es repesarà  el guix.
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Una vegada acabat el procediment del guix, La resta d’espais l’ompliran en

l’ordre que més els convingui. Poden optar per la tècnica, o per l’espai, sempre

que sàpiguen els materials que poden emprar.

Per això, en aquest moment els convé allunyar-se del treball realitzat fins ara, i

observar si estan d’acord amb el resultat obtingut, o si es vol rectificar  alguna

cosa o espai.

Com ja s’han fet les textures més voluminoses i que més sobresurten, ara

veurem que ens convé més per  continuar i posar al costat  d’aquestes.

Per exemple, continuem amb el procediment de papers enganxats amb  cola.

Procediment on el paper  pot rebre diferents tractaments: fent boles, encongits,

molt arrugats, fent transparències....

Han de decidir en qui espai posen els papers, si no ho havien fet abans.

Els papers han de ser de seda blancs, o paper de cuina... sobre tot per aquesta

activitat tenen que ser blancs, o paper verjurat, ja que a sobra anirà el graffiti.

Si  volen continuar per el procediment dels papers, s’ ha d’anar amb cura, i tenir

en compta el temps de preparació de la cola per enganxar-los.

 La cola d’enganxar papers de parets, l’utilitzaran segons les instruccions de la

capsa, tenint en conta, que necessita reposar uns 20 minuts. Per això es

convenient fer la mateixa organització que abans amb els motlles, i el guix.

Es a dir fer subgrups d’alumnes per les diferents actuacions, preparacions,

col·locació del bastidor, per situar més proper l’espai on treballaran,  eines,

recipients per a la cola, retallats de papers...
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                                           Paper de seda, i paper verjurat

Utilitzaran el paper per realitzar diferents tons, emprant les transparències.

Partiran el paper a trossos, no gaire grans d’uns 12 a 20 cm. en formes

irregulars, triangles rectangles.... els tallaran sense tisores a mà. Ja que és més

artístic. Però el tallat ha de ser més o menys uniforme.

Una vegada la cola d’enganxar parets ja esta preparada i reposada, recobriran

amb aquesta l’espai reservat pels papers retallats, i amb l’ajuda d’un pinzell

gros l’ estendran.

Enganxaran damunt d’aquesta, els trossos de paper retallats a mà, en l’espai

assignat per aquesta textura.

Els col·locaran un al costat de l’altra, amb petites superposicions, i petits espais

en blanc, per aconseguir lleugeres tonalitats i transparències. Faran unes tres

capes, procurant no tapar tota la capa de sota.

 És més artístic que no estigui tot recobert, per això, no fa falta que tot l’espai

sigui totalment cobert per les tres capes de paper.

Han de tenir cura de que no resti aire a sota dels papers. Per que no passi això,

una vegada estiguin tots els papers enganxats, passaran el pinzell o la mà, fent

força damunt d’aquests, per treure les possibles bombolles d’aire que hagin

sortit.

També poden fer petites boles de paper i enganxar-les.
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Cap importància, si als límits entre diferents espais de textures no ens surten

exactes és un treball artístic no tècnic,  sempre això si, que respectem l’espai

reservat per les diferents opcions de textures, si aquestes ens surten irregulars

o sobresurten, no es notarà pràcticament en el conjunt final de l’obra artística.

L’ordre en l’aplicació de les textures, és irrellevant, sempre que s’apliqui  primer

la textura que més sobresurti. ( En aquest cas serien les carcasses i els draps

amb guix). Desprès es més fàcil veure i buscar l’opció que creguem més

adequada i convenient per a un resultat més satisfactori.

Ja fetes les carcasses, el procediment dels draps amb guix i el procediment

dels papers, ens resta el làtex amb sorres de platja, o sal grossa,  o, si es vol

incorporar alguna mena de collage.... els diferents espais tindran diferents

tractaments per  a  que el resultat final sigui més dinàmic.

Per això, en aquest moment ens convé allunyar-nos del treball realitzat fins ara,

i observar si estem d’acord amb el resultat obtingut. Pot ser que hi hagi espais

massa buits, o que hi hagi espais massa carregats, que pesen molt

desequilibrant el conjunt de l’obra feta. Ara es el moment de rectificar allò que

no agradi i desequilibra el conjunt realitzat.

Una vegada comprovat el caire que porta l’obra, rectificat si es el cas, i

convençuts del que estem fent. Ara ja es pot començar altre procediment.

Làtex amb sorres de platja:

En aquest procediment treballaran de la següent forma:

Agafaran un recipient, per fer la barreja de làtex i aigua, aquet serà de capacitat

proporcional a l’espai a omplir.

Faran la barreja del làtex amb l’aigua en la proporció que recomanen les

indicacions del producte. S’ha d’aconseguir una mescla homogènia i sense

grums.
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A continuació i amb aquesta mescla feta, procediran a recobrir l’espai reservat

per aquesta textura, amb l’ajuda d’un pinzell gros de cerda, o paletina.

Llavors, podem fer dues opcions, una incorporar les sorres a la barreja de làtex

i aigua, per desprès expandir-la per l’espai assignat. O,  recobrir l’espai

assignat per aquesta textura amb el làtex i l’aigua per desprès afegir- li les

sorres. Totes dues opcions són bones, i donen bons resultats.

Làtex amb sal grossa:

Per treballar aquesta altra textura procediran de la mateixa forma que amb la

sorra, però en comptes d’afegir aquesta, afegiran la sal.  Que pot ser, grossa o

fina, segons el resultat que vulguin obtenir,  també podem emprar la sal de

rentavaixelles, amb molts bons acabats.

Làtex amb sal grossa, i papers de seda.

En aquest treball de textures molt marcades, els resultats són més artístics

amb la sal grossa, o de rentavaixelles per les seves mides més grans, i per

desfer-se i fondre’s amb el contacte amb l’aigua i làtex produint textures molt

suggerents.

També es pot  barrejar el làtex amb serradures sobre el suport i ens quedarà

una textura molt diferent

Els papers de vidre, enganxats i desprès pintats en blanc, en aquesta obra,

donen també molts bons resultats.
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El mateix que s’ha comentat en la part corresponent al guix, respecte als límits

entre espais,  en aquesta part del treball amb sorres,  sal i  papers cap

importància  també als límits, sempre que es respecti l’espai  reservat per a les

diferents opcions de textures.  Si aquests espais ens queden una mica

diferents, irregulars o sobresurten, sobre el que es tenia previst, no es notarà

pràcticament  en el conjunt final de l’obra artística.

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió   que produeix el

conjunt. I rectificar ara allò que no convé o no agradi.

Abans de començar amb el graffiti, tècnica final d’aquest treball artístic. I com

sempre que es finalitza  un treball,  provocarem una xerrada debat amb els

alumnes, a partir de la visualització de l’obra ja feta.

Procurant fer-les   intervenir,  com més millor, sobre els resultats obtinguts, i

quins materials els han resultat més  agraïts per a la seva expressió personal,

quins d’aquests dóna més possibilitats, o, és més espectacular.

Ens interessarem per   tota la part negativa que hagin pogut trobar, tant de

materials com d’esforços, com de complexitat.  A la vegada que ens

interessarem per els seus raonaments, aprofitant- los per parlar amb ells.

Els seus comentaris ara tenen més raons, per expressar el que pensen.  Ja

que porten un temps realitzant i veient art  matèric, abstracte, actual.

Continuaran comentant probablement, que els sorprèn molt   la complexitat d’

els procediments, per resoldre actuacions.

A la vegada tindrem opinions contradictòries, comentaris informals, i com

sempre els raonaments de l’art tan diferent que esta fent, “tan paranoic,” com

diuen ells,  enfront de l’ art clàssic.

Al principi ha costat fer-les entrar en aquest art matèric abstracte, tan diferent a

l’art formal i clàssic que l’alumne ve en el seu ambient.

Però és ben segur que els comença a agradar.
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Procés d’un graffiti damunt d’una pintura matèrica
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REALITZACIÓ DEL GRAFFITI

Ara és el moment de sobreposar el graffiti per sobre del treball matèric realitzat.

També és el moment més desitjat per l’alumnat.

En aquests moments veurem més motivacions per tot el que farem.

Abans de començar la pràctica, explicarem que és el graffiti, la seva història,

per què va sorgir, la seva evolució,  el moment actual, art vandàlic, art

popular... i el seu reconeixement en alguns àmbits de la societat.

Ja que és possible que l’alumnat no conegui la seva història, i el recorregut fins

ara.

Trobarem l’explicació del graffiti a la pàgina 50.

També explicarem els materials que emprarem, esprais, vàlvules.... El trobarem

a la pàgina 89.

Actualment n’hi ha molta varietat de material disponible per fer graffiti a part

dels esprais. Pintures acríliques, a l’oli, aerògrafs, retoladors, ceres, plantilles,

adhesius...

Tota aquesta explicació anirà acompanyada de la visualització de publicacions

de llibres amb recopilacions de graffitis.

Abans els haurem demanat fotografies, disquets, d’obres seves o d’altres

companys. I les comentarem.

En aquesta visualització d’imatges i obres anirem aprofitant per a recordar

tècniques i formes de lletres, que desprès possiblement empraran en l’activitat.

Es ara en aquest moment quan tindrem la màxima emoció, intervenció,

comentaris, comunicació, i aportacions,  amb l’ alumnat.

El graffiti es el que més els fa vibrar.

Els alumnes i especialment els conflictius saben molt sobre l’ús i manera

d’emprar els esprais.  Ells ajudaran i intervindran molt. A més de sentir-se

necessaris i importants.
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A l’hora de treballar el graffiti hem de pensar i buscar a l’exterior el lloc més

idoni per treballar, ha de ser sobre tot a l’aire lliure, es a dir en el pati, o

qualsevol espai no tancat. Per evitar respirar l’aire i l’ambient que produeixen

els esprais en un lloc tancat.

Segons aquest espai i les seves mides, seleccionarem la mida, i el nombre dels

nous suports. Quan més grans millor.

Abans de començar,  podem considerar la possibilitat de que algun alumne faci

un graffiti, en altra suport a part. I així treballaran més alumnes a la vegada.

És a dir, reduir el nombre d’alumnes per grup, ja que en aquesta part de la

realització del graffiti, podem ampliar el nombre de treballs. Si l’espai a l’aire

lliure ho permet.

Si és així repartirem, a aquests alumnes bastidors o planxes de porexpan, el

que més ens convingui.

Això vol dir que haurà algun alumne o grup treballant directament damunt d’un

bastidor preparat per oli o acrílic, en cas que sigui així, aquest deurà portar

pintura de parets, en la part que volem posar el graffiti.

I l’alumnat que treballi damunt del treball matèric ja fet, deurà també fer el

mateix, és a dir, donar una capa de pintura de parets, si n’hi ha una part

d’aquest sense cobrir per els materials.

És important, ja que si no el fem així, la pintura de l’ esprai regalimarà.

Hem de tenir en compta que l’alumne té uns sentiments interns i moltes ganes

de demostrar el seu art i la seva habilitat. Per això hem d’anar amb cura, per no

ferir susceptibilitats.

Podem demanar a l’alumne que faci el graffiti, d’una manera lúdica, d’acudit,

d’humor gràfic, de còmic,  o simplement una signatura, “ tag”

El primer que farem per a la realització del graffiti, és demanar  esbossos a

l’alumnat, per escollir entre tots el que anirà per a cada treball matèric ja

realitzat.
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I escollir també els esbossos per als treballs que siguin solament, el graffiti. Si

així ho hem decidit.

Juntament a l’esbós es pensaran els colors que s’empraran en l’execució del

graffiti.

Desprès anirem a l’exterior al lloc seleccionat per treballar.

Prepararan aquest amb papers de diari per no embrutar el terra, i també

recobriran la paret de papers de diari enganxats a aquesta.

Penjaran o col·locaran en posició vertical els suports per a treballar.

Col·locaran una taula auxiliar, per a tindre organitzats i a mà els esprais i el

material, vàlvules, draps...

Una vegada tinguin tot preparat començaran a pintar.

Els que vagin a pintar directament el bastidor sense matèria, donaran primer

una capa de pintura de parets. Els que treballin sobre l’obra matèrica no fa falta

si el suport esta tot recobert.

 Primer passaran l’esbós del dibuix al suport. Una vegada s’hagi acabat, es

procedirà a omplir-ho del color que s’hagi decidit prèviament, o de la

degradació de colors escollida.

Per omplir-ho s’utilitza una llauna hardcore amb un tap amb embocadura o

vàlvula “fat”.

s’ha de tenir equilibri entre pressió, pintura, i gruix de línia.

Per fer això, primer agitaran enèrgicament el pot o llauna durant 1 minut, fins

escoltar el soroll de la barreja.

Es pintarà amb el pot en posició vertical, en moviments rapits i fins, a una

distància d’uns 25 cm., deixant assecar uns 10 mn. Entre capa i capa.

Al finalitzar el pintat s’inverteix el pot i es polvoritza uns segons en aquesta

posició, fins a que deixi de sortir pintura per el difusor, evitant així l’obstrucció

d’aquest.

Desprès d’omplir totes les lletres, es fa el rivetejat d’aquestes, emprant una

vàlvula  “normal”.
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Una vegada el graffiti té forma, es fan els 3D, emprant un punt de fuga, el que

l’alumne cregui el més convenient.

El següent pas serà omplir els 3D, per desprès fer una segona línea al

“graffiti”, aquesta es nomena “powerline”. Per aquesta línea s’empra una

vàlvula  “normal”.

La línia “powerline” es farà en aquest moment, solament si no ha d’afegir- se

cap “keko”. (personatge)

Una vegada fet tot això, és fan els detalls de les lletres.

Aquests, els detalls, poden ser tants com la imaginació vulgui.

Poden ser taques en les lletres, sensació de mirall, centelleig...

Per a aquests efectes es pot emprar qualsevol  vàlvula, la que es consideri més

adequada segons el detall a realitzar.

Aquests detalls o efectes es solen fer en color blanc o en una mateixa gama del

color de la lletra.

A continuació, al “graffiti” se’l pot incloure  un “keko”, (personatge).

 En cas que porti un personatge, aquest es fa desprès d’haver finalitzat el

“graffiti”, però abans de fer la “powerline”. Ja que aquesta, té que bordejar tot el

“graffiti”.

El “keko” es pinta normalment a sobre de les lletres, fent directament el farcit

del personatge, i desprès el rivetejat.

Una vegada que s’acaba el “graffiti”, els graffiters, solen dedicar-ho alguna

persona. Si aquesta és estimada, normalment es fa un cor rodejat de flames, a

vegades porta una corona.

Desprès es signa, sempre amb el pseudònim.

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió   que produeix el

conjunt. I rectificar allò que no agradi.
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I  desprès, engrescar als alumnes per a veure que volen fer amb aquestes

obres.

Voleu  exposar-les. ? Voleu deixar-les en la classe- taller. ?  Que fem ?

Voleu exposar-les i explicar a la vostra classe, o, alguns companys del centre,

com s’han realitzat, i  com heu emprat els procediments,?

Voleu explicar quines són les connexions que tenen amb l’art actual i amb els

artistes reconeguts.?

La pròpia activitat a l’aire lliure ja haurà reclamat l’atenció de tot l’alumnat del

centre. Amb el que comporta de gratificant per a ells tot aquest reconeixement i

admiració.

RESUM DE L’ACTIVITAT

PRIMER PAS

Explicació i introducció del desenvolupament  que tindrà aquesta activitat, i la

seva relació amb l’art i artistes de reconeixement social.

Explicació dels materials a emprar.

SEGON PAS

Visualització i comentaris, d’imatges de l’obra d’artistes proposats en l’activitat.

Visualització de llibres amb imatges de graffitis.

Aprofitant les imatges, explicació per sobra, de les tècniques a emprar.

Visualització de fotografies i imatges de la natura per escollir una d’aquestes,

como orientació de la composició. Aquesta vegada pot ser que vulguin realitzar

una composició  ja original d’ells.

TERCER PAS

Selecció individual de la imatge a realitzar.
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Esquematització d’aquesta i realització de l’esbós individual.

Formació i organització dels grups. Escollits per ells mateixos. Nombre

d’alumnes que els formaran, segons la complexitat de l’obra i el nombre de

motlles a realitzar.

Elecció de l’esbós definitiu, dels fets per cadascú dels membres del grup.

QUART PAS

Selecció i organització del lloc de treball del grup o de cadascú.

Recordem que el suport ha d’estar en posició horitzontal mentre es treballi.

Muntatge del lloc de treball, taules...

Escollir mida del suport, posició d’aquest, vertical, horitzontal.

Preparació de la superfície on treballaran per no embrutar-la.

CINQUÉ PAS

Decisió dels motlles de les textures i procediments a emprar, en aquesta obra. I

comentari sobre l’adequació d’aquestes, respecte a la textura del costat, i a

l’obra en general.

Passaran l’esbós escollit  a la planxa de porexpàn, i dibuixaran a grans trets

les línies que formaran la composició.

Això ho faran amb barra de carbonet. Recordar que si han d’esborrar, ho faran

fregant amb un drap.

Deixarem de banda la planxa de porexpan, per fer les carcasses i treballar-la

més endavant.

SISÉ PAS

Triar cada grup un espai i taules diferents del lloc de treball, per a poder

manipular la cola, tires de paper....

Cobriran aquestes taules de papers, per no embrutar-les.

Primer procediment, la creació dels motlles.
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Prepararan en un recipient la cola d’enganxar parets, i la deixaran reposar, el

temps que recomanen les instruccions.

Mentrestant, agafaran el paper de diari i el retallaran a mà,  fent tires no gaire

amples, dos o tres cm. ( perquè així s’adapten millor a la forma,) i de llargada

tot el que doni el full del diari.

Amb l’ajuda d’un pinzell gran, recobriran tot el motlle de sabó líquid.

Sobre tot que no s’assequi el sabó, fins que no estigui tot el motlle, recobert

amb la primera capa de paper.

Preparada la cola d’enganxar, i les tires de paper retallades. Submergiran

aquestes en la cola mullant-les completament. Retiraran l’excedent de cola, i

posaran una tira al costat de l’altre, recobrint tot el motlle, fins arribar a vuit

capes o més.

És important recordar que han de deixar les tires de paper uns 3cm. més

llargues que el motlle, per desprès poder grapar-lo a la planxa de porexpán.

SETÉ PAS

Deixar assecar les capes de paper. Si es vol es pot emprar un assecador de

cabells, o simplement per si mateixes.

A continuació separarem les fulles del motlle, i tindrem el nou motlle, preparat

per la seva manipulació.

Recordem que tenim l’opció de fer el motllo amb benes que s’adquireixen en

els comerços de Belles Arts.

També es necessita cobrir tot el motllo amb sabó i desprès, posar les benes

retallades i mullades en aigua, una al costat de l’altra, es posaran varies capes.

Fins que quedi ben endurit.

Deixar assecar, per a la seva posterior manipulació.

Es poden fer 2 motllos simultàniament, per el mateix grup.

En l’elaboració del motllo poden treballar 2 alumnes a la vegada.

VUITÈ PAS

Posaran el motlle damunt la planxa de porexpàn. I  el graparan  a aquesta  per

els costats, per no fer mal bé a la forma.  Procurant que estigui ben fort agafat.
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En cas  que vulguin afegir draps amb guix, ho faran a continuació de fixar el

motllo a la planxa. Ja que aquest altre  procediment marcarà també molt la

composició.

S’aprofitarà per donar guix al motlle que hem fet abans, i així tindran el mateix

to d’acabat.  La resta d’espais els farem en l’ordre que més ens convingui.

NOVÈ PAS

- Draps amb guix:

Formació de subgrups, dins del grup. Preparar i fer el guix, eines, lloc, mida

dels draps i retallar- los...

Prepararan el guix, seguint el procediment pas a pas, tal i com s’ha explicat a

l’apartat de procediments.

Desprès del temps requerit per fer-ho, mullaran en el guix, el drap o els draps,

depenent de la composició.

Tot seguit els posaran al bastidor, en el lloc corresponent, donant-li forma, amb

l’ajuda i suggeriments de tot el grup.

Recordar que aquest procediment necessita treballar- se  tot el temps sense

interrupció. Ja que el guix no es pot guardar, una vegada preparat, perquè es fa

malbé.

Agafaran el drap o draps, i els graparan al suport per els costats. Per que quan

s’assequi i es posi dret el suport, no caiguin. També procuraran agafar-lo amb

el guix al bastidor- suport. Quan s’assequi si fa falta repesaran el guix.

Allunyar-se del treball realitzat fins ara, i observar si estan d’acord amb el

resultat obtingut, o si es vol rectificar  alguna cosa o espai.

DESÈ PAS

Omplirem la resta d’espais amb els procediments restants en l’ordre que

vulguin els alumnes.
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Per exemple, papers de seda, de cuina... amb cola.

Recordem emprar papers blancs, els diferents tons, es produiran per les

transparències que sortiran al sobreposar  capes de paper.

Formació de subgrups, dins del grup, cadascú tindrà 2 alumnes per a repartir-

se la feina. Fer la cola, retallar els papers...

Procediran com s’ha indicat en l’activitat, per preparar la cola. I  respectaran el

temps de preparació.  20 mn.

A continuació faran trossos de paper no gaire grans, d’uns 12. a 2O cm. sense

tisores tallats a mà,  en distintes formes irregulars,...  però el tallat ha de ser

bastant regular i uniforme.

Ompliran l’espai reservat per aquesta textura, amb cola estesa amb un pinzell.

Tenint cura que al posar els papers no surtin  bombolles d’aire.

Enganxaran damunt de la cola, els trossos de paper retallats a mà, en l’espai

assignat per aquesta textura.

Els col·locaran un al costat de l’altra, amb petites superposicions, i petits espais

en blanc, per aconseguir lleugeres tonalitats i transparències. Faran unes tres

capes, procurant no tapar tota la capa de sota.

Han de tenir cura de que no resti aire a sota. Per que no passi això, passaran el

pinzell o la mà, fent força damunt d’aquests, per treure les possibles bombolles

d’aire que hagin sortit.

Cap importància, si les diferents textures, sobresurten una mica del límit exacte

que tenien assignat en la composició, és un treball artístic,no tècnic. Però, s‘ha

de  procurar no sortir- se massa de l’espai assignat, per  no modificar l’aspecte

de la composició.

Allunyar-se del treball realitzat fins ara i observar si estem d’acord amb els

resultats obtinguts, rectificar si ens convé.

ONZÈ PAS

Aplicar els procediments que restin per treballar.
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-Sorra amb làtex: prepararem el làtex.

Es dissol aquest segons les instruccions del pot, removent fins a obtenir un

líquid homogeni i sense grums. A continuació omplirem l’espai on vagi anar

aquesta textura i estendrem el làtex amb l’ajuda d’un pinzell.  i per sobre

posarem la sorra de platja, barrejant-la amb el làtex.

- Sal grossa o de rentaplats amb làtex:

Per treballar aquesta altra textura procediran de la mateixa forma que amb la

sorra, però en comptes d’afegir la sorra, afegirem la sal.

En aquest treball de textures que sobresurten tant.

Els resultats són més artístics amb la sal grossa, o de rentavaixelles per les

seves mides més grans, i per desfer-se i fondre’s amb el contacte amb l’aigua i

làtex produint textures molt suggerents.

Repassarem amb pintura blanca acrílica las zones que volem que ressalti més

aquest color.

O, també podem donar una mica de guix molt aigualit, per no perdre les

textures, en les zones que més ens convinguin.

DOTZÈ PAS

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta  finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió que produeix el

conjunt i rectificar allò que no agradi.

TRETZÈ PAS

Xerrada debat sobre els resultats obtinguts. A la vegada que ens interessem

per els seus raonaments, aprofitant- los per parlar amb ells.
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GRAFFITI

PRIMER PAS

Començament del “graffiti.”

Visualització de publicacions de llibres de graffiti, de fotografies, disquets

d’obres seves o d’altres companys. A la vegada aprofitarem per a distingir els

diferents estils de lletres.

Explicació història del graffiti, la seva evolució, moment actual, art vandàlic... i

el seu reconeixement actual per part de la societat.

SEGON PAS

Selecció a l’exterior, es a dir a l’aire lliure del lloc on treballarem. I així poder

veure el nombre de treballs que es poden fer a la vegada. Segons això decisió

d’ampliar el nombre de treballs, és a dir els treballs matèrics ja fets, i si volem

fer d’altres nous directament damunt del bastidor per ampliar el nombre de

grups.

Repartir si és el cas els nous bastidors o planxes de porexpan.

TERCER PAS

Petició a l’alumnat  d’esbossos del “graffiti” i també decisió dels colors a

emprar.

Selecció dels definitius. Tant dels que aniran damunt del treball matèric, com

dels que siguin directes al bastidor.

QUART PAS

Preparació del lloc a l’aire lliure on treballaran. Cobrir el terra i les parets de

paper de diari per no embrutar l’espai.

Penjar els suports en posició vertical per a treballar.

Col·locar una taula auxiliar per a tindre organitzats i a mà el material.
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CINQUÈ PAS

Els que vagin a pintar directament el bastidor sense matèria, donaran primer

una capa de pintura de parets a aquest, abans de fer l’esbós. Els que treballin

sobre l’obra matèrica no fa falta si el suport esta tot recobert.

A continuació, pas de l’esbós al suport que tindran ja preparat i penjat o

col·locat en posició vertical.

 Una vegada s’hagi acabat, es procedirà a omplir-lo del color que s’hagi decidit

prèviament, o de la  degradació de colors escollida.

SISÈ PAS

Una vegada fet l’esbós, començaran a omplir-lo del color que s’havia escollit.

Aixó ho faran amb una llauna hardcore amb un tap amb vàlvula “fat”.

Per omplir-ho s’utilitza una llauna hardcore amb un tap amb embocadura o

vàlvula “fat”.

s’ha de tenir equilibri entre pressió, pintura, i gruix de línia.

Per fer això, primer agitaran enèrgicament el pot o llauna durant 1 minut, fins

escoltar el soroll de la barreja.

Es pintarà amb el pot en posició vertical, en moviments rapits i fins, a una

distància d’uns 25 cm., deixant assecar uns 10 mn. Entre capa i capa.

Al finalitzar el pintat s’inverteix el pot i es polvoritza uns segons en aquesta

posició, fins a que deixi de sortir pintura per el difusor, evitant així l’obstrucció

d’aquest.

SETÈ PAS

 Desprès d’omplir totes les lletres, es fa el rivetejat d’aquestes per donar-les

més forma.

Aquest rivets es faran amb una vàlvula normal.
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VUITÈ PAS

Una vegada el “graffiti” té forma es fa el 3D, des de un punt de fuga, aquest

serà  el que l’alumne cregui més convenient.

El següent pas serà omplir els 3D, per desprès fer una segona línea al

“graffiti”, aquesta es nomena “powerline”. Per aquesta línea s’empra una

vàlvula  “normal”. Aquesta línea es realitza amb un color que ressalti, per a

destacar de la paret o suport.

La línia “powerline” es farà en aquest moment, solament si no ha d’afegir- se

cap “keko”. (personatge)

NOVÈ PAS

Una vegada enllestit el graffiti en la seva totalitat, donem pas als detalls en les

lletres. Afegint sensacions de mirall, de taca, de centelleig.

Per a aquests efectes es pot emprar la  vàlvula, que es consideri  més

adequada segons el detall a realitzar.

Aquests detalls o efectes es solen fer en color blanc o en una mateixa gama del

color de la lletra.

DESÈ PAS

 A continuació, al “graffiti” se’l pot incloure  un “keko”, (personatge).

 En cas que porti un personatge, aquest es fa desprès d’haver finalitzat el

“graffiti”, però abans de fer la “powerline”. Ja que aquesta, té que bordejar tot el

“graffiti”.

El “keko” es pinta normalment a sobre de les lletres, fent directament el farcit

del personatge, i desprès el rivetejat.
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ONZÈ PAS

Una vegada que s’acaba el “graffiti”, els graffiters, solen dedicar-ho alguna

persona. Si aquesta és estimada, normalment es fa un cor rodejat de flames, a

vegades porta una corona.

Desprès es signa, sempre amb el pseudònim.

DOTZÈ PAS

Una vegada enllestida tota la composició, i quan pensem que esta finalitzada

l’obra, convé allunyar-se d’aquesta i observar l’ impressió   que produeix el

conjunt. I rectificar allò que no agradi.

ÚLTIM PAS

I  desprès, engrescar als alumnes per a veure que volen fer amb aquestes

obres.

Voleu  exposar-les. ? i explicar a la vostra classe, o, alguns companys del

centre, com s’han realitzat, i  com heu emprat els procediments,?

Voleu explicar quines són les connexions que tenen amb l’art actual i amb els

artistes reconeguts.?

La pròpia activitat a l’aire lliure ja haurà reclamat l’atenció de tot l’alumnat del

centre. Amb el que comporta de gratificant per a ells tot aquest reconeixement i

admiració.

MATERIAL  NECESSARI  PER  AQUESTA ACTIVITAT

Planxa de porexpán.

Barra de carbonet.

Motlle de plàstic.

Diaris.

Cola d’enganxar paper de paret.

Recipient per a la cola.

Sabó líquid.
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Grapadora, grapes.

Guix.

Recipient per el guix.

Draps.

Papers de seda o de cuina.

Sorra de platja.

Sal grossa.

Làtex.

Pintura acrílica blanca.

Pintura de pintar parets.

Pinzells grans, espàtules, tisores.

Esprais de diferents colors i negre.

Vàlvules.

Plantilles

Aerògraf

Retoladors

Adhesius

Diaris

Rotllo de cinta adhesiva

Preu de l’activitat : Les despeses econòmiques de la primera part de  l’activitat,

són molt baixes, ja que, els materials empleats surten a molt bon preu.

Les planxes de porexpan poden ser aprofitades, o surten molt barates en les

botigues especialitzades.

Una planxa de 20mm. 1’61 euros, 30mm. 2’22 euros per metre quadrat.

Preu del “graffiti”: Tela de pintura a l’oli, si volem afegir més treballs a la

vegada. Es ven per metres, i es troben de molts bon preus a les tendes

especialitzades.

Esprais, vàlvules, la marca Montana és la que surt a molt bon preu.

Esprai clàssic 2’20 euros. Hardcore 2’65 euros. Mega 3’70 euros.

Tots els colors.
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CONCLUSIONS

Es ben segur que de l’experimentació d’aquestes activitats, sorgeix la

necessitat de la creació, elaboració i desenvolupament de futurs materials

artístics. El camí i els coneixements per noves creacions  ja esta obert.

Com a valoració final podem dir: que és un treball amb un material molt

adequat per atendre la marginació social, les conductes disruptives, i la

violència, de l’alumnat de les nostres aules.

Dirigit com ajut a la formació d’adolescents en aquesta situació de risc.

I esta comprovat que dóna molts bons resultats, amb l’alumnat de secundària.

Ja que les propostes  d’activitats d’aprenentatge elaborades, són un exemple

de material didàctic de caràcter artístic i creatiu, especialment reforçador del

diàleg i l’autoestima.

Sabem, que provocant moments i situacions que afavoreixen una autoestima

alta, aconseguirem pels alumnes, moltes més possibilitats de sortir bé en

situacions adverses. I aquestes activitats i experiències provoquen aquestes

situacions.

 Per apropar-nos a aquests adolescents,  i a les realitats que volem intervenir,

la metodologia emprada per desenvolupar aquest treball ha estat: pràctica, de

diàleg, i comunicació. I les activitats no tancades per permetre i donar pas a la

creativitat.

Proposant sessions habituals per parlar i reflexionar amb els alumnes, a través

d’aules tallers, ja que aquestes fan un servei molt important, per  la dinàmica

que generen  per a joves en situació de marginalitat.

Adreçades a promoure el seu desenvolupament integral i la seva autonomia ,

per tal de possibilitar la seva integració.

L’alumne, a través d’aquestes sessions de treball en les aules tallers:
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- Ha d’analitzar i interpretar les necessitats que l’afecten en la resolució de

l’obra artística que està fent. Per arribar a aconseguir el seu projecte.

- Ha de resoldre actuacions no pensades, indirectes.

- Té que emprar una sèrie d’estratègies metodològiques.

- S’ha de buscar un seguit de continguts informatius, sobre el que està

realitzant.

- Es veu obligat a emprar els seus propis recursos humans i materials, per

donar resposta als problemes que vagin surtin.

- Té que desenvolupar la creativitat i en conseqüència  l’observació.  Ha de

crear per si mateix, i aquesta facultat ha d’anar en paral·lel amb el do de

l’observació.

Així doncs, estem veient com s’està fomentant la individualització d’acció,

d’expressió, de pensament,  la iniciativa, la flexibilitat, l’actitud oberta a l’entorn,

en definitiva com s’està incidint en el desenvolupament de conceptes, en la

resolució de problemes, en la pluralitat de solucions. A més de desenvolupar un

potencial creatiu i resolutiu de l’alumne.

A més, també crea la necessitat de la comunicació, per que ja la ha

experimentat i s’ha trobat bé.

Per això, des de l’àmbit educatiu i els ensenyaments artístics, es pot  ajudar a

superar les conductes disruptives, conductes violentes, a més d’endegar

dinamisme de lluita contra aquesta marginació social.

Veient com :

els ensenyaments artístics poden ser un valor  d’in tegració per

a  l’alumnat amb risc de marginació social  .

Ja  que: la marginació social: és un procés, no una condició .

                   El marginat social pot sortir- s e, amb ajuda.
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MATERIALS DE RECOLZAMENT.

JA FETS PER ALTRES PROFESSIONALS

Tenim a l’abast materials molt ben fets per part de la Direcció General d’

Ordenació Educativa, del Departament d’ Ensenyament,  treballats per gent de

l’ àmbit educatiu, però n’hi ha d’altres molt interessants treballats des de altres

àmbits i especialitats en col·laboració amb el Departament D’ensenyament.

Sempre dirigits a col·laborar en la millora del procés de formació de

l’adolescent.

Moltes vegades per manca de temps, d’informació, de coneixement d’altres

àmbits no podem aprofitar materials que ens poden ajudar i solucionar

situacions o buits que tenim en el dia a dia.

Existeix un crèdit variable, fet conjuntament per  la Direcció General d’

Ordenació Educativa del  Departament D’ensenyament i el i l’ Institut Català del

Voluntariat del Departament de Benestar Social. Que s’anomena  “Fem un món

voluntari” i les seves autores són Maria Ojuel Solsona, Carme Salas del Rio,

Glòria Servent Julià.

Amb l’assessorament tècnic: Araceli Crespo i Bachero.

Aquest crèdit és pràctic, la qual cosa ens afavoreix. Té unes propostes molt

suggerents i bones per assemblar-se alguna d’elles i las seves intencions a las

propostes del “ brainstorming. “

Evidentment el crèdit sencer no ens interessa, malgrat que sigui força

interessant, ja que la seva intenció és conscienciar als adolescents, cap al

voluntariat, i la nostra intenció és reconduir als violents. Però no n’hi ha cap

dubta,  que en les dues opcions,   busquem la mateixa finalitat, practicar el

diàleg i el respecte com a actituds.   

També valoren l’ importància que requereix per part del professorat la iniciativa

de suggerir, entusiasmar i aconseguir que l’alumnat entri en un procés
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vivencial, que se senti empès a actuar davant de la injustícia i les desigualtats

del seu entorn.

Les autores diuen que el crèdit pretén fer conscient l’alumnat d’ ESO dels

conflictes socials que l’envolten i de com aquests conflictes demanen respostes

i accions concretes i, a la vegada, creatives per part de la societat i, en

particular dels joves.

Algunes de les ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES aconsellen el mateix

procediment que aquest treball.  Nosaltres, segons que moments determinats

per l’ambient i la situació també ens va be el Brainstorming.
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