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1.1. L’objecte de recerca: un nou enfocament per l’EViP 
 

 

 

La pràctica educativa en els centres d’educació secundària en general està marcada per 

problemes com la falta d’interès dels estudiants o la indisciplina, de manera que els dilemes 

sobre “què, com i quan ensenyar i avaluar” sovint es dilueixen en la immediatesa del dia a dia. 

No obstant això, és molt interessant que els i les professionals de la docència ens aturem per tal 

de reflexionar sobre els processos educatius que realitzem a les aules, per tal d’aconseguir una 

perspectiva més àmplia de l’àrea que impartim -en aquest cas l’Educació Visual i Plàstica (EViP)- 

i per tal de poder aportar altres visions i propostes de l’assignatura, altres visions fonamentades 

en experiències de recerca. En aquest sentit sorgeix aquesta recerca, amb la intenció de poder 

recollir els darrers coneixements teòrics en Educació Artística, d’establir quins són els indicadors 

de present i de futur de l’EViP, i de poder aportar un nou enfocament de l’aprenentatge de l’àrea.  

Aquest nou enfocament té com a objectiu desenvolupar una aproximació curricular per la 
Comprensió de la Producció Artística Contemporània (CPAC), de manera que fomenti el 

coneixement de la producció artística, així com de la cultura que la genera; relacioni els 

conceptes bàsics de l’àrea amb els fenòmens estètics, socials i culturals generats per les obres 

artístiques (especialment de l’art contemporani), i que també tingui en compte la vessant 

expressiva i comunicativa subjacent en la formació de la identitat de l’adolescent.  

Un nou enfocament de l’EViP per a la CPAC pretén ampliar les competències de l’alumnat per tal 

de pugui gaudir, valorar i viure les actuals manifestacions artístico-culturals, el patrimoni de 

diferents cultures i societats i per tal de desenvolupar la seva consciència estètica, social i 

personal. Així doncs, aquesta recerca proposa en primer lloc una aproximació reflexiva a la 
situació de l’àrea i als seus nous continguts curriculars1 i, en segon lloc, el 

desenvolupament, la implementació i l’avaluació d’un programa didàctic experimental que 
tingui com a finalitat la Comprensió de la Producció Artística Contemporània. 

                                                 
 
1 L’estiu del 2007, mesos abans d’iniciar la recerca, s’aprova la LOE (Ley Orgánica de Educación), per la 
qual cosa, tot l’estudi parteix de la nova llei aprovada, encara que té molt en compte els aspectes 
curriculars de l’anterior llei (LOGSE), que encara és vigent per als alumnes que estan cursant 2n i 4t 
d’ESO. 
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El meu procés en la didàctica de l’art. 
De l’experiència directa a la diapositiva, de la praxi a la reflexió. 

 

Entre els anys 1989 i 1992 les meves primeres experiències didàctiques en temes artístics es 

desenvolupen en l’Escola-Taller de “Les aigües”, un centre que especialitzat en la formació de 

guies o monitors d’exposicions d’art. L’Escola-Taller, molt influenciada pel grup de recerca IREF 

(Institut de Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia), qüestionava el model dels guiatges 

tradicionals de museus i exposicions per a les escoles, -guiatges en què majoritàriament s’oferia 

un discurs informatiu-, i plantejava un nou sistema de monitoratge en què el descobriment i la 

valoració de les obres d’art es fes a partir de la discussió (filosòfica) o la praxis de petits tallers i 

activitats. Més endavant, les experiències en el món de la divulgació i didàctica del patrimoni 

artístic, essencialment contemporani, se’m van ampliar en treballar en les activitats innovadores 

del “Laboratori de les arts” de La Caixa. 

Les primeres substitucions com a professora de dibuix em van plantejar la diferència existent 

entre la tasca del professional a l’escola i la del professional en el museu o exposició d’art. La 

continuïtat, l’evolució i el procés de l’aprenentatge a l’aula es contraposaven a la sorpresa i el 

descobriment de la visita puntual a una exposició; l’experiència directa davant les obres es 

contraposava a les diapositives i a les imatges dels llibres de text. Potser d’aquesta dicotomia en 

va sorgir lentament un procés d’especialització en ambdós sentits: d’una banda la realització del 

Postgrau de Didàctica de les arts plàstiques a l’UAB, que m’oferí un visió àmplia de la 

problemàtica de l’educació artística en els centres; i d’altra banda, la realització del Postgrau de 

Gestió del Patrimoni Cultural al Centre Europeu del Patrimoni que m’aportà un contacte directe 

amb la difusió i didàctica del patrimoni.  

Durant uns anys, les experiències de creació d’espais expositius o de materials i tallers didàctics 

relacionats amb el món dels museus, van ser una font creativa, d’experimentació i avaluació molt 

rica. Fins i tot en van sorgir projectes interessants com la creació de la Maleta didàctica sobre “La 

llum i els colors de les terres de l’Ebre”2, recurs pedagògic que es va poder realitzar gràcies a 

una beca de la Fundació Güell, i que, en definitiva, plantejava un recurs didàctic en què s’unien 

les dues dimensions del patrimoni que m’interessaven: la didàctica i l’artística. 

Des de l’any 1997, treballar com a professora d’Educació Visual i Plàstica en centres d’educació 

secundària m’ha permès observar els canvis que es produïen en l’alumnat, i valorar les novetats 

introduïdes en l’àmbit curricular i metodològic. I pel que fa a la meva tasca docent, he hagut de 

                                                 
 
2 Amb aquesta maleta s’oferia un material al professorat per tal que pogués treballar amb les diferents 
interpretacions del paisatge del sud de Catalunya realitzades per artistes de la zona. 
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posar en pràctica moltes i diferents estratègies d’ensenyament-aprenentatge tant en l’etapa 

d’ESO com en la de Batxillerat Artístic, estratègies que, amb el temps han anat provocant moltes 

de les reflexions abans exposades i sobre el paper de l’educació artística en general. 

D’aquestes inquietuds i d’una sensació de necessitat constant de millora de la pràctica a l’aula, 

en sorgeix la necessitat de retrobar-me amb nous coneixements, amb noves teories, amb noves 

mirades sobre el que estic fent; i en sorgeix la realització del doctorat sobre Didàctica de les 

Ciències Socials i del Patrimoni a la facultat de Formació del Professorat de l’UB. És a partir de 

tot aquest “collage d’experiències” que en sorgeix la proposta de recerca “Didàctica de l’Art 

contemporani. Enllaços de l’Educació Visual i Plàstica amb la Història de l’art” a desenvolupar 

amb una llicència d’estudis, recerca que s’exposa a continuació. 

 

 

 

 

Problemes, mancances i invisibilitats a l’EViP 

 

Abans de treballar en un centre d’Educació Secundària, les experiències de treball en didàctica 

de l’art m’havien anat creant una visió del que havia d’aportar l’educació artística a l’escola: el 

contacte de l’alumne amb l’art (en un sentit ampli), la sensibilització de l’alumne vers el fet 

artístic, una preparació per al gaudiment de propostes culturals contemporànies, la comprensió 

de les possibilitats crítiques de les manifestacions artístiques... ; però en els primers anys en què 

m’enfronto a les classes amb una certa regularitat, es destil·len tot un seguit de problemes, 

mancances i invisibilitats: 

1. Un currículum de la matèria inabastable i desmesurat en relació als 4 crèdits disposats en 

tota l’etapa de l’ESO3, un currículum excessivament definit pels llibres de text 

2. L’estructura curricular caòtica, ja que l’alumne pot passar d’una unitat temàtica de dibuix 

tècnic a una unitat sobre la història del cinema, o a la realització expressiva de textures. 

D’altra banda, alguns dels conceptes curriculars de l’etapa d’educació secundària ja s’han 

                                                 
 
3 Aquests 4 crèdits, segons l’adaptació de la LOE feta pel Departament d’Educació de Catalunya es 
tradueixen tres hores setmanals en un curs (2n d’ESO) i una en un altre (3r d’ESO), amb el conseqüent 
desequilibri pedagògic i desprestigi a nivell social. Això es reforça amb l’escassa presència horària 
impartida a 3r d’ESO (1h), el curs on l’alumnat ha de valorar quin haurà de ser el seu itinerari d’estudis per 
al futur.  
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treballat exhaustivament en l’educació primària, cosa que provoca en l’alumnat una 

pèrdua d’interès i de sorpresa en arribar a l’ESO, una etapa ja complicada de per se. 

3. El tarannà tradicionalment procedimental de l’assignatura i vinculat a la figura mitificada 

del geni que costa de canviar tant en l’imaginari i objectius de l’alumne com en el mateix 

professorat 

4. Un domini d’una concepció lingüística de l’Educació Artística (implantada a través del 

currículum de la LOGSE) molt allunyada de les necessitats de plantejar una educació 

artística enllaçada amb la comprensió del món de l’art i de la cultura visual. 

5. Una educació artística que potencia els resultats utilitaris i els vincles amb el món del 

treball, però no fomenta la seva associació amb el context artístic real, de manera que es 

fomenta la producció sense una avaluació crítica dels resultats produïts 

6. Una escassa presència de l’art contemporani en el currículum de visual i plàstica, ja que 

s’introdueix a mode d’il·lustració dels temes dels llibres de text, i costa plantejar aspectes 

procedimentals realment contemporanis, fins i tot es tendeixen a evitar. 

7. Unes concepcions implícites dels/les mateixos/es docents que responen a teories molt 

diverses a partir del camp que provinguin (belles arts o enginyeria) i, en moltes ocasions 

estan molt allunyades de les noves tendències en Educació Artística.  

8. I en el mateix sentit, un tractament encara desprestigiat de l’assignatura a l’etapa 

d’educació primària, amb escassa presència horària i manca d’especialistes. 

 

Totes aquestes constatacions, es confirmen amb l’opinió d’altres docents i, de fet, es troben en 

els orígens de molts estudis, articles i publicacions vinculats al món de l’Educació Artística4. Ara 

bé, aquesta reflexió sobre l’estat de l’assignatura de tarannà derrotista no és més que la detecció 

d’uns problemes a resoldre, la detecció d’una situació a partir de la qual començar a treballar. En 

conseqüència, cal tenir present també les possibilitats de millora i transfirmació de l’àrea, ja que: 

- L’EViP és un bon escenari on introduir una àmplia aproximació a l’univers de la 
cultura artística des d’una vessant crítica i reflexiva, (encara que la didàctica de 

l’Educació Artística continuï molt vinculada a una vessant productiva i expressiva),  

- l’EViP és una àrea de coneixement que possibilita multiplicitat d’aproximacions: a 

través de models d’aprenentatge innovadors (per exemple la combinació de models 
                                                 
 
4 Especialment interessants resulten l’article “Estado actual de la educación de las artes en 
Catalunya y España”, de Toni Carrasco, Esteve Gimeno y Alfred Porres i els resultats exposats a la 
memòria de la llicència d’estudis del curs 2006-2007 d’Esther Collados “Anàlisi i experimentació 
d’actuacions per la millota de l’educació artística a l’Escola Secundària Obligatòria”. 
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visuals, auditius i kinestèsics); a través d’enllaços interdisciplinaris, o a través d’enllaços 

amb les realitats socials i culturals de l’alumnat 

- i finalment, és una àrea que facilita el desenvolupament de les identitats en constant 
canvi i evolució de l’adolescent 

 

A partir d’aquests supòsits i intencions, es plantegen alguns interrogants sobre els orígens de 

l’àrea d’EViP, o sobre les possibilitats que ens ofereix el currículum actual, interrogants per 

començar a desentrellar en aquesta o d’altres llicències d’estudis: 

- som conscients dels orígens, paràmetres i tendències en què s’ha desenvolupat el 

currículum aprovat en les darreres Reformes de l’ensenyament? 

- coneixem altres models i altres possibilitats d’aplicació curricular?  

- disposem de propostes d’Educació Artística que plantegin un currículum basat en el 

coneixement del fet artístic, així com les seves possibles implementacions a l’aula? 

- disposem d’experiències didàctiques que recullin els nous coneixements teòrics, les 

noves orientacions i propostes en Educació Artística? 

 

En aquest sentit, aquesta recerca pretén donar algunes respostes a aquestes qüestions, de 

manera que en pugui sorgir el disseny d’un model didàctic que faciliti la seva posterior aplicació a 

qualsevol dels conceptes proposats en el currículum general base, però que impliqui una millora 

de les seves connexions amb la producció artística contemporània. 

 

 

 

L’ús de l’art per al desenvolupament del currículum de l’EViP 

 

Una ràpida mirada als paradigmes tradicionals de l’educació artística ens explica l’actual 

insistència del currículum d’EViP en conceptes com els sistemes perspectius, el clarobscur o les 

formes creatives. A través del paradigma de la mímesi i la reproducció es manté la dimensió 

tècnica de l’àrea i el vincle amb la preparació d’alumnes cap al sistema productiu; per mitjà del 
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paradigma de l’autoexpressivitat s’hereta la dimensió procedimental i productiva, i s’introdueix 

el concepte de llibertat creativa; per últim, el paradigma lingüístic comporta l’acceptació de la 

consideració de l’art com a llenguatge i el desplaçament de l’art cap a la imatge com a nou 

objecte d’estudi i, per tant, una opció més analítica del currículum.  

Amb aquests models es mantenen doncs, l’aprenentatge de tècniques artístiques, el 
foment de l’expressivitat genial de l’alumnat i l’estudi desglossat d’aspectes visuals com 
el color o la línia, però no s’aconsegueix introduir l’alumne en l’univers cultural de l’art o 
de la producció artística. 

De fet, els nous models5 proposen una educació artística immersa en la realitat cultural que viu 

l’alumnat i insisteixen en la connexió del currículum amb l’univers de la cultura visual 

contemporània, per tal de facilitar als alumnes la interpretació i elaboració de significats i sentits 

d’allò que els envolta. En aquests models, l’obra artística és una eina per al coneixement i 

l’experiència, una eina que facilita a l’alumnat la comprensió de la cultura i el gaudiment de les 

creacions artístiques i culturals de la societat en la que està immers i d’altres més allunyades en 

el temps i l’espai, i  la comprensió de la producció artística contemporània s’albira com un 
dels grans objectius de l’educació visual i plàstica en l’actualitat. 

En aquests moments, però, el tractament de la producció artística contemporània en el 

currículum es vincula directament a l’expressió gràfico-plàstica i tangencialment a la 

sensibilització estètica o al desenvolupament de la capacitat crítica. El currículum LOGSE no 

considerava la comprensió de l’art com a tema cabdal, si no que se l’equiparava al coneixement 

d’una tècnica de producció com el carbonet o el modelatge; a més a més, l’art contemporani  o la 

producció artística contemporània no s’esmentaven directament, concretament s’esmentava 

l’anàlisi d’obres artístiques contemporànies i el coneixement dels estils més significatius de la 

història.  

A hores d’ara, el currículum LOE ha introduït molts més aspectes de la producció artística 

contemporània, però ni el professorat ni els llibres de text (que, en moltes ocasions, són els qui 

marquen el currículum de l’aula) no semblen estar preparats per aquest canvi.   

 

 
                                                 
 
5 En aquests moments, dues són les grans tendències en què es debat l’educació artística: l’EA per 
a la comprensió de l’art, a partir de les propostes del model DBAE5  (Discipline Based Art 
Education), i l’EA per a la comprensió de la cultura visual. El model DBAE es centra en l’art com 
a objecte d’estudi i en l’experiència estètica, i el model de la comprensió de la cultura visual entén 
l’art com a sistema cultural i situa l’estudi i l’ensenyament de la cultura visual com a objecte 
d’estudi. 
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El Coneixement de la Producció Artística contemporània 

 

Conèixer, comprendre, gaudir, criticar, reflexionar a partir d’obres artístiques contemporànies 

hauria de ser un dels grans objectius de l’EViP: preparar l’alumnat per a ser crítics en un món 

dominat per la cultura visual i ajudar-lo a posicionar-se davant la gran diversitat de 

manifestacions artístiques que els envolten. Tot un repte per a una assignatura menysvalorada a 

nivell curricular. 

L’Art no ha estat un contingut massa estructurat ni treballat a l’institució escolar ja que sempre 

s’ha abordat tangencialment o gràcies a l’interès d’alguns docents. En concret, l’àrea i el 

currículum d’història de l’art ha patit una gran marginació en els darrers anys, tot mantenint-se en 

l’assignatura de ciències socials mitjançant referències a diferents estils o autors de la història de 

l’art al final de les unitats didàctiques. Així doncs, en parlar de la civilització egípcia es veu l’art 

egipci; paral·lelament a l’explicació de l’època medieval a Catalunya, s’explica el naixement de 

l’estil romànic; o en parlar de la guerra de la Independència Espanyola, s’estudia l’obra de 

Francisco de Goya. No obstant això, en arribar a les darreries del segle XIX i sobretot al s. XX, la 

història de l’art desapareix del currículum de les ciències socials o es donen unes pinzellades 

sobre l’Impressionisme o les avantguardes si el/la professor/a ho creu oportú i disposa de temps. 

Finalment, l’art del s. XX només l’estudien aquells alumnes que trien la matèria optativa d’història 

de l’art a batxillerat, una matèria que habitualment es prepara per ser examinada a la selectivitat i 

que està totalment subjecte a la pressió d’aquesta prova, i la producció actual més 

contemporània ja no té cap petit espai on encabir-se. 

O sigui, que els alumnes que acaben l’ESO no han tingut més que un contacte fugisser amb l’art 

del s. XX a visual i plàstica o en alguna unitat didàctica de Ciències Socials (si el professor ha 

pogut impartir-lo) i, en algunes ocasions, ni l’han vist. Tanmateix, el contacte amb l’Art 

Contemporani i produccions artístiques d’autors coetanis encara és més difícil de trobar. 

És així com preparem els alumnes per entendre la societat que els envolta? Amb aquesta 

preparació volem que els nostres alumnes siguin els futurs consumidors d’exposicions, museus i 

esdeveniments culturals? Amb aquest escàs bagatge en l’univers de l’art i de la cultura visual 

pretenem que siguin crítics amb els productes culturals que genera la societat en què viuen?  

La introducció de l’estudi de l’Art contemporani a visual i plàstica podria pal·liar en gran 
manera aquesta deficiència, la introducció de la Comprensió de la Producció Artística 
Contemporània podria evitar el refús majoritari per part dels alumnes de les realitzacions 
del s. XX i XXI i, mica en mica, generar la seva comprensió, acceptació i gaudiment, una 

tasca que l’escola hauria de tenir com a primordial per tal d’ajudar als estudiants a familiaritzar-se 

i gaudir de l’univers artístic contemporani. 
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1.2. Estat de la qüestió:investigacions i experiències existents 
 

 

En els darrers deu anys i, més concretament, davant la previsió d’una nova Reforma educativa, 

s’han multiplicat les publicacions en el camp de l’Educació Artística (EA), i com a resultat ens 

trobem amb plantejaments força diversos sobre la nova direcció que hauria de prendre aquesta 

disciplina. 

Des de l'any 1994 a Catalunya es duen a terme les Jornades d’Història de l’Educació Artística6, 

iniciades per la Facultat de Belles Arts de la UB i coordinades principalment per Fernando 

Hernández, amb la intenció de pal·liar un dels grans problemes d’aquest camp curricular: la seva 

legitimació professional. Les cinc Jornades proposaven la construcció d'una història del 

currículum d’EA que contribuís a: 

 aportar nous aclariments sobre la realitat contemporània per mitjà de l’estudi històric; 

 examinar, posar a prova o contribuir a la teoria pedagògica (i utilitzar amb aquesta finalitat 

l’estudi del desenvolupament i la transformació amb el pas del temps), 

 i ocupar-se del procés intern de la definició, acció i canvi del currículum. (Hernández, 

1998) 

I és que encara avui en dia ens trobem amb una menysvaloració de l’EA com a disciplina, fet que 

provoca una consideració de les matèries d’Expressió Plàstica i Educació Visual i Plàstica com a 

matèries de segona categoria en el currículum estatal i en la consideració professional. Ara bé, 

aquesta situació de precarietat curricular no ha impedit que els professionals dedicats a 

l'educació artística qüestionin el mateix currículum oficial per tal d’aportar models d’ensenyament-

aprenentatge vinculats amb les noves teories de l’’EA. 

Si bé en les Jornades d’Història de l’Educació Artística s'inicia la comprensió de l’evolució de la 

matèria dotant-la de perspectiva històrica (Hernández,1996a), en aquests moments la 
investigació en EA es situa en el coneixement de les tendències curriculars que han 
condicionat el seu desenvolupament (Barragán,1995,1997; Agirre,2005) i es planteja la 
seva redefinició en funció de les necessitats estètiques, socials i culturals de la societat 
postmoderna. Aquesta creixent inquietud sobre l’EA en l’àmbit universitari catalitza tot un seguit 

d’investigacions i tesis doctorals que s’exposaran a continuació. Ara bé, com a antecedents del 

tema a tractar en aquesta recerca, també tractarem d’incloure altres investigacions que s’han dut 

                                                 
 
6 Les Jornades s'han dut a terme en els anys 1994, 1996, 1998, 2001 i 2003 amb la col·laboració d'altres 
universitats com l'Autònoma de Barcelona o la Universitat de Girona. 
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a terme des de la praxi, com poden ser les experiències de centres museístics, els programes 

d’aproximació a l’art d’altres institucions o les experiències de recerca que s’han anat produint al 

llarg dels darrers cinc anys a l’empara del Departament d’Educació i de les llicències d’estudis. 

 

 

 

Tesis doctorals 

 

Tal com hem pogut constatar, des de l’aplicació de la Reforma de la LOGSE i coincidint amb 

aquests darrers quinze anys, la investigació en EA ha començat a plantejar alguns dels aspectes 

més controvertits com la formació del professorat, l’objecte o el model d’educació artística, o els 

enllaços entre l’educació artística, l’educació estètica o l’ensenyament i la història de l’art.  

Des de finals dels 90, es llegeixen tot un seguit de tesis doctorals centrades en l’EA o en la 

comprensió de l’obra d’art en contextos d’educació secundària que tracten diversos dels 

aspectes comentats, tot indicant el creixent interès pel tema en els darrers anys.  

De les tesis presentades, algunes poden ser un referent en la investigació que volem dur a 

terme. La tesi de M.J. Agra (1994) Planes de acción: una alternativa para la Educación Artística 

planteja un nou model d’educació artística per a l’etapa de l’educació secundària que, en concret, 

parteix de l’acció del professorat en el model que entén l’educació artística com a disciplina, 

encara que no aborda l’art contemporani com a objecte d’estudi de l’educació artística. En les 

tesis de Trafí (2002): La interpretación del arte moderno como producción narrativa. Una investigación 

interdisciplinar desde la historia crítica del arte y la educación artística  i Pol El proceso de recepción de la 

obra de arte y la construcción del concepto de estilo artístico, s’estudien els models de comprensió i 

interpretació de l’obra artística a partir d’aspectes crítics, cognitius i estètics, estudis que ens 

aporten novetats pel que fa a l’enllaç de l’educació artística amb la història de l’art i l’educació 

estètica, però que no incideixen en les seves aplicacions didàctiques, de manera que no 

traslladen els models a la realitat dels centres educatius per tal d’avaluar-ne les seves 

possibilitats d’implementació. 

Actualment es qüestiona la necessitat d’un currículum oficial o, si més no, el tipus de currículum 

oficial que ha de plantejar un estat democràtic; en aquest sentit, Montse Rifà en la seva tesi 

Discurso, poder y subjetividad en el currículum. Una etnografía crítica en el aula de Educació 

visual i plàstica de la ESO (2001) incideix en les relacions de poder que s’estableixen entre un 

determinat tipus de currículum i la societat que el genera, a la vegada que analitza amb 

profunditat quin ha estat el procés de definició del currículum de la Reforma de la LOGSE.  
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D’aquesta i d’altres crítiques a nivell teòric (Hernández,1995; Agirre,2005) en sorgeix la 

necessitat de plantejar nous models curriculars i noves propostes didàctiques que vinculin l’EA 

amb la societat multicultural, canviant i tecnificada en què es desenvolupa l’escola. Queden 

enrere els models d’autoexpressivitat i psicologistes que es van generalitzar en els anys 70; es 

supera lentament la consideració de la matèria com a camp exclusiu de l’aprenentatge del dibuix 

o de la seva aplicació tecnològica de caire productiu i, s’inicia una revisió del gir acceptat per 

l’assignatura en els anys 90, en què es considerava l'EA com un ensenyament principalment 

lingüístic. En aquests moments, les grans tendències en què es debat l’educació artística l’EA 
per a la comprensió de l’art, a partir de les propostes del model DBAE, i l’EA per a la 
comprensió de la cultura visual es comencen a plantejar al nostre Estat.  

Les aportacions del model d'EA com a disciplina (Discipline Based Art Education, DBAE7), 

implantat amb èxit a Estats Units és un dels punts de referència de moltes investigacions per tal 

de recuperar la vessant estètica i crítica en l’EA. Concretament, algunes investigacions proposen 

la seva adaptació i posterior articulació en nous models, com per exemple el MOPRART, model 

desenvolupat en la tesis doctoral inèdita de J.J. Jové8 Modos de producción figural y educación 

artístic” (1997), o els “Plans d’acció” plantejats en la tesi de M. Jesús Agra (1994), on estableix 

les bases de l’alternativa per a l’educació secundària a partir d’un nou concepte d’EA. Tanmateix, 

cal esmentar que el model DBAE, així com la necessitat de recuperar l’obra artística com a 

objecte bàsic de l’EA, ha tingut més força en les experiències d’educació primària, amb tot un 

seguit de tesis doctorals9 que recuperen l’aproximació didàctica a l’obra d’art en aquesta etapa.  

Una tendència diferent en investigació és la que parteix de la creixent importància de la cultura 

visual en la nostra societat, amb Fernando Hernández (1987) com a principal defensor d’aquest 

model i amb moltes publicacions en l’àmbit científic. Aquesta tendència desplaça la concepció 

d’obra artística com objecte de l’EA per a situar-hi l'estudi i l'ensenyament de la cultura visual, 
un concepte molt més ampli que pretén enllaçar més directament amb les necessitats d'una 

societat multicultural canviant en la qual es dilueix progressivament el concepte d'allò artístic.  

                                                 
 
7 Model desenvolupat pel Paul Getty Institute for Educators on The Visual Arts a partir dels anys 80. 
8 Aquesta tesi es desenvolupa en el context de l’Educació Primària 
9 Les següents tesis doctorals inèdites estableixen diferents models de didàctica de l’educació artística a partir de 

l’aproximació a obra artística per tal d’implementar-los en la formació del professorat i en l’etapa d’educació primària: 
ALONSO, A. M. (1994): La iniciación a la historia del arte en la enseñanza obligatoria. Didáctica tradicional y su 
revisión crítica. Tesi doctoral. Universidad de Oviedo; ÁLVAREZ, D. (1995): La educación artística como disciplina: 
desarrollo de un modelo curricular para la educación artística en la formación inicial del profesorado de educación 
primaria. Tesi doctoral. Universidad de Granada; JOVÉ, J.J. (1997): Modos de producción figural y educación 
artística. Tesi doctoral. Universitat de Lleida; ROLDÁN, J. (2003): Educación estética. Un enfoque fenomenológico-
creativo centrado en las artes visuales. Análisis descriptivo-evaluativo en entornos escolares de Granada y Dakar. 
Tesi doctoral. Universitat de Granada. 
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Finalment, no cal oblidar que en aquests darrers anys han aparegut altres plantejaments 

curriculars que reivindiquen altres necessitats per a l'EA. En aquesta direcció ens trobem 

diferents propostes: 

- l’EA de caire mediambiental amb tesis com De la pintura ruspestre al arte ecológico. 

Interpretaciones ambientales en educación artística de Muntsa Calbó (2001), 

- de construcció de la identitat personal: Un camino hacia el ser. Educación artística para el 

desarrollo de la conciencia de J.I. Suazo (2001) 

- vinculades a l’educació en valors: TRANSVERSALIA.NET. Proyecto de un entorno virtual 

de aprendizaje para la educación en valores a través del Arte Contemporáneo de Clara 

Boj (2003) 

- o vinculades al treball de la multiculturalitat: Competencia multicultural en educación 

artística. Contextos y perspectivas de futuro en la formación de las maestras y los 

maestros  de Joan Vallès (2005) 

Tots aquests plantejaments denoten una creixent necessitat de reflexió sobre la teoria i la 

pràctica educativa en educació artística. El model d’EA que prioritzava l’expressivitat de l’alumne 

ha conduït al qüestionament de la tasca del professorat i de la seva acció dins l’aula; el model 

lingüístic ha permès una primera sistematització de l’àrea de coneixements artístics, però ha 

abandonat la necessitat de potenciar la valoració crítica i l’emissió del judici estètic, per la qual 

cosa, en aquests moments sorgeix la necessitat de visualitzar amb claredat quines 
aportacions dels models anteriors cal mantenir i quines cal descartar; què cal ensenyar o 
què s’ha d’aprendre en educació artística, i quina ha de ser la finalitat d’aquesta disciplina. 

De fet, les darreres tesis presentades incideixen més clarament en els continguts de la disciplina 

i aposten per la inclusió de conceptes vinculats a la producció artística contemporània com: 

- la consideració d’un currículum “expandit” que introdueixi tot tipus de producció artística a 

la  tesi de J.J. Estévez Una configuración desde el campo expandido para la educación 

artística en los niveles de enseñanza media (2003) 

- el potencial educatiu de noves tècniques artístiques com la instal·lació a la tesi de R. 

Díaz-Obregón Arte Contemporáneo y Educación Artística: Los valores potencialmente 

educativos de la instalación  (2003) o la performance a la tesi de J.R. Gómez Arcos La 

Performance como contenido curricular en la Educación Secundaria y el Bachillerato 

(2004) 

- el coneixement de l’acceptació i comprensió de l’art contemporani: El Arte 

Contemporáneo en la escuela: Comprensión de las artes visuales por adolescentes 

desde su experiencia escolar Reis Charreau (2004) 
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- o el plantejament i l’avaluació d’un programa didàctic enllaçat amb l’Art Contemporani a la 

tesi La enseñanza del Arte Contemporáneo a través del dibujo en Educación Secundaria 

Obligatoria de Rocío Arregui, potser la tesi més propera a la nostra recerca. 

 

Finalment, només exposar que, malgrat la nostra recerca es centra en el context de l’Educació 

Secundària Obligatòria, també cal esmentar algunes investigacions centrades en l’educació 

primària que poden complementar aquest estat de la qüestió:  

- ALONSO, A. M. (1994): La iniciación a la historia del arte en la enseñanza obligatoria. 

Didáctica tradicional y su revisión crítica. Tesi doctoral inèdita. Universidad de Oviedo. 

- ÁLVAREZ, D. (1995): La educación artística como disciplina: desarrollo de un modelo 

curricular para la educación artística en la formación inicial del profesorado de educación 

primaria. Tesi doctoral inèdita. Universidad de Granada. 

- JOVÉ, J.J. (1997): Modos de producción figural y educación artística. Tesi doctoral 

inèdita. Universitat de Lleida. 

 

 

 

Llicències d’estudis 

 

Des de l’any 1989, any en què el Departament d’Educació comença a fomentar la recerca 

educativa a través de la concessió de llicències d’estudis a docents en actiu, comencen a 

aparèixer tímidament novetats d’EViP vinculades sobretot a l’enllaç de l’àrea amb la història de 

l’art i a la creació de recursos que introdueixen les noves tecnologies a l’aula. 

Vàries són les llicències que aborden l’aproximació didàctica a l’obra artística des de la vessant 

de la història de l’art (A. Santiago, 2003; F. Chordà; M. J. Candau, 2005), d’entre les quals cal 

destacar la llicència de M. Jesús Candau Escoltar la mirada: Percepció i paraula. Les TIC com a 

eina per abordar els problemes en la percepció de l’obra d’art, llicència que planteja un problema 

molt interessant en el camp de l’ensenyament i aprenentatge de l’art: el de la percepció i 

comprensió en els comentaris d’obres d’art per part de l’alumnat de batxillerat i que contradiu els 

models tradicionals d’aproximació a les obres d’art (pictòriques, escultòriques i arquitectòniques). 

Com a complement de la recerca de M.J. Candau ens trobem amb dos estudis, el realitzat per 

Mireia Villalonga La visió calidoscòpica de la imatge digital (2005) on es proposen pautes 
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d’aproximació a la imatge digital per tal de facilitar en l’alumne/a la seva observació, interpretació 

i posterior producció en l’àmbit educatiu, i el de Laura Terrés Repertori d’imatges de la història de 

la fotiografia catalana (2004) on es planteja un  model didàctic per a tractar la fotografia com a fet 

històric, artístic i social. 

Entre les llicències també trobem nous models didàctics que pretenen dotar la disciplina d’una 

coherència i d’una connexió més directa amb la producció artística, ja sigui en el context artístic 

català (Esther Ropero, L’art català com a eix vertebrador de l’EViP. Propostes per a un 

currículum de secundària, 2007) o la generada per la producció artística més contemporània 

(Eloïsa Valero, Recorregut iconogràfic per l’Art contemporani i la seva incidència en l’actual 

currículum d’EViP, 2007). Tanmateix, altres llicències com les de X.M. Giménez L’educació 

artística: un currículum per a l’educació intercultural i un àmbit per a la comprensió social (2006) i 

la de Clara Perxachs Proposta per a l’actualització del professorat: Materials curriculars per a la 

comprensió del patrimoni i atenció a la diversitat (2002) també presenten i experimenten models 

didàctics vinculats a aspectes d’interculturalitat i, malgrat ser implementats a Educació primària, 

resulten recerques molt enriquidores per la nova orientació curricular donada, orientacions que 

apropen l’alumnat als processos socials, afectius i de producció artística. 

Finalment, la llicència d’Esther Collados Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de 

l’Educació artística a l’escola secundària obligatòria (2007) desplega diferents diagnosis sobre 

l’educació artística pel que fa als aprenentatges en l’actual EViP, als materials didàctics emprats i 

a les necessitats en el camp professional i proposa una sèrie d’experiències educatives de bona 

pràctica de l’EViP fonamentades en les necessitats diagnosticades. 

Totes aquestes experiències resulten experiències molt interessants a tenir en compte ja que en 

la majoria dels casos es desenvolupen des de la praxi educativa i en un context, el català, molt 

proper a la nostra recerca. 

 

 

 

Experiències didàctiques 

 

Moltes de les llicències d’estudis esmentades en l’apartat anterior contenen propostes i 

experiències innovadores en el camp de la praxi educativa de l’EViP, de manera que resulten 

una font de suggeriments i pràctiques a tenir en compte. 

Tot i amb això, és imprescindible recordar que les institucions pioneres en la didàctica de l’art i de 

la producció artística més contemporània han estat durant molts anys els departaments 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 22 
 

pedagògics d’alguns museus o centres d’art. Aquests centres han plantejat tot tipus 

d’aproximacions a l’art adequades a diferents nivells educatius, han portat a la praxi diferents  

tendències en educació artística a mesura que passaven els anys i han intentat vincular les 

seves pràctiques amb els centres educatius. Potser no tots els museus d’art no han disposat de 

departaments pedagògics innovadors, de fet, alguns centres avui en dia no tenen equip 

pedagògic propi i es subcontracta a empreses externes, però alguns han estat un referent en les 

experiències didàctiques al voltant de l’art. 

En aquest sentit, remarquem plantejaments com el del “Laboratori de les arts” del Centre Cultural 

de La Caixa de Barcelona (actualment Caixaforum), centres més propers a la nostra experiència 

com La Panera de Lleida, experiències híbrides entre el museu i la web com Transversalia.net o 

experiències de caire innovador com les desenvolupades pel MUPAI10 a Madrid, el Museo del 

Patio Herreriano a Valladolid o el CACC11 de Castelló. 

 

 

 
 
 
1.3. Preguntes i hipòtesis d’aquesta recerca 
 

 

En els anteriors apartats s’exposa quin és el tema d’aquesta recerca, els problemes detectats 

que l’han propiciat i quines investigacions i experiències poden ser-ne un punt de referència. A 

partir de totes aquestes premisses exposem un seguit de preguntes a solventar en el procés 

d’aquesta recerca, així com algunes hipòtesis sobre les seves possibles aportacions en la 

Didàctica de l’EViP. 

La recerca es planteja en dues fases: una primera fase de revisió i planificació curricular i una 

segona fase de disseny d’un model didàctic experimental. En la primera ens plantegem: 

1. Què canvia en el currículum LOE per a l’EViP? Quines posicions i tendències hi ha 
al darrera? Són molt diferents el currículum LOE i LOGSE? Quines possibilitats 
ofereix? 

                                                 
 
10 Museo Pedagógico de Arte Infantil, situat a la Facultat de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid 
11 Centre d’Art Contemporani de Castelló 
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2. Com es pot estructurar un programa d’aplicació curricular basat en la Comprensió 
de la Producció Artística Contemporània? Un programa d’aquestes característiques 
pot pot ajudar a la visualització d’una aplicació del currículum LOE? 

Així doncs, aquesta revisió curricular hauria d’anar acompanyada d’una aproximació didàctica al 

terreny de la producció artística contemporània, aproximació que no és fàcil i que el mateix 

professorat moltes vegades tendeix a evitar. En aquesta direcció, s’hauria de dissenyar un model 

didàctic, d’un model que aportés les eines suficients al professorat per al tractament de les obres 

contemporànies a l’aula.  

3. Ara bé, com hauria de ser aquest model?  

4. El disseny d’un model didàctic flexible pot facilitar l’aplicació a l’aula del programa 
curricular per a la Comprensió de la Producció Artística Contemporània?  

 

I finalment, un cop dissenyats el programa curricular i el model d’experimentació, es podria 

comprovar a través de la seva implementació i avaluació: 

si l’aplicació d’un model didàctic per a la Comprensió de la Producció Artística 
Contemporània pot generar en l’alumnat 

- la flexibilitat en la seva concepció de l’art  

- la millora en la predisposició cap el coneixement de l’art i la producció 
artística contemporània 

 

Tanmateix aquestes hipòtesis al voltant d’un nou model didàctic també generen altres hipòtesis 

més generals i difícils de constatar, però que cal tenir presents com a teló de fons de la nostra 

recerca : 

 La introducció de la Producció Artística contemporània com a objecte principal de 

coneixement i experiència pot canviar les actituds de l'alumnat, de manera que aquest 

augmenti l'interès per la comprensió i el gaudiment de la cultura artística. 

 L'experimentació d'un programa didàctic que reculli les noves aportacions metodològiques 

en Educació Artística, podria possibilitar un contrast i una posterior reflexió sobre l'estat 

de la Visual i Plàstica. 
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 L’experimentació d’un programa didàctic per a la Comprensió de la Producció artística 

Contemporània podria obrir una nova via d’experiències curriculars a compartir entre 

docents d’EViP 

 

 

 
 
 
1.4. Objectius i resultats proposats 
 

 

Per tal de poder comprovar les hipòtesis de treball especificades, la recerca es desenvolupa 

segons els següents objectius: 

1. Conèixer en profunditat el nou currículum d’EViP  

2. Generar un programa didàctic a partir del nou currículum a partir de la Comprensió 
de la Producció Artística Contemporània 

3. Dissenyar el model experimental per a la Comprensió de la Producció Artística 
Contenmporània  

4. Implementar i avaluar el nou model en dos cursos de secundària 

 

D’altra banda, aquests objectius podrien desenvolupar-se en tres grans blocs: l’anàlisi curricular, 

l’elaboració d’un model curricular i l’estudi de cas sorgit de la implementació d’aquest model: 

A. Generar un programa didàctic 

1. Definir un marc teòric d’educació artística en què desenvolupar un programa curricular 

d’Educació Visual i Plàstica.. 

1.1. Valorar els aspectes i aportacions interessants de les tendències existents en 

educació artística fins a l’actualitat. 
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2. Analitzar el Currículum de l’Àrea de visual i plàstica12 en l’etapa d’educació 

secundària per tal de definir els paradigmes o les teories d’educació artística en què es 

fonamenta.   

2.1. Identificar els orígens de la proposta curricular aprovada, així com les seves 

influències, tendències discursives i teories implícites de l’educació artística. 

3. Construir un programa didàctic del currículum d’EViP fonamentat en la Comprensió de 

la producció artística contemporània (CPAC) 

 

B. Disseny d’un model experimental 

4. Definir un model didàctic experimental d’EViP fonamentat en la CPAC. 

4.1. Comprovar punts forts i febles de models existents. 

4.2. Concretar una unitat didàctica per a la seva possible implementació  en un centres de 

secundària. 

4.3. Establir els mecanismes d’observació i anàlisi de la proposta. 

 

C. Estudi de cas sorgit de la implementació del model curricular 

5. Realitzar un estudi de cas per tal d’analitzar i avaluar el model proposat. 

5.1. Implementar la unitat didàctica en un centre de secundària. 

6. Analitzar i valorar els tipus d’aprenentatges generats amb el model experimental. 

6.1. Analitzar les valoracions establertes pel professorat. 

6.2. Valorar propostes de millora per a l’aplicació de la unitat didàctica en un futur 

 

Amb aquests objectius es podria desenvolupar un estudi que permetés aportar a la docència de 

l’educació visual i plàstica un nou enfocament de l’àrea que fomenti en l’alumnat la comprensió, i 

el gaudiment de l‘univers social i cultural de l’art i de la producció artística, sobretot 

contemporània. 

 
 

                                                 
 
12 DECRET 75/1992, de 9 de març i 96/1992, de 28 d'abril i posteriorment la seva modificació en el Decret 
179/2002, de 25 de juny 
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2. DESCRIPCIÓ DEL TREBALL DUT A ATERME 
 

2.1. Pla de treball 

2.2. Metodologia emprada 
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2.1. Pla de treball 
 

 

 

 

Les tasques del pla de treball s’han distribuït en relació a les fases següents: 

 

OCTUBRE-DESEMBRE 

a) Elaboració del marc teòric de la recerca 

 Estat de la qüestió 

- Revisió de la bibliografia existent (obres bàsiques, articles específics, tesis 

doctorals, memòries de llicències d’estudis anteriors) 

- Revisió d’experiències i propostes didàctiques properes al tema de la recerca 

 Indicadors de l’estat de l’Educació Artística/ Educació Visual i Plàstica 

- Definició de les noves tendències en Educació Artística 

- Recerca de pautes útils d’aproximació al fet artístic i d’aproximació a l’obra d’art 

des de la història de l’art, la filosofia (estètica) i l’educació artística. 

 Coneixement a fons del nou currículum LOE 

- Anàlisi del nou currículum LOE i comparació amb el currículum LOGSE 

- Establiment de punts de contacte entre l’Educació Artística, l’Art Contemporani, 

les Ciències Socials i la Història de l’Art.  

 

GENER-FEBRER 

b) Disseny d’un programa didàctic d’EViP a partir de l’Art Contemporani 

- Fonamentació del model. 

- Plantejament d’un prototip o Unitat Didàctica experimental 

- Recerca i selecció de les obres artístiques a partir de les quals desenvolupar el 

procés 
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- Disseny dels materials i activitats interdisciplinaris (textos, músiques, pel·lícules o 

documentals) a partir dels quals aprofundir en la comprensió dels conceptes. 

 

FEBRER-ABRIL 

c) Experimentació 

- Disseny del pre-test o prova pilot i implementació 

- Implementació de la Unitat Didàctica experimental. Enregistrament de les 

sessions 

 

MAIG-JUNY 

d) Avaluació 

- Disseny dels mecanismes d’avaluació de l’experimentació: observació no 

participant i entrevista en profunditat al professorat implicat, i expert 

- Realització de grups de discussió amb alumnes 

 

MAIG-JUNY 

e) Fase d’anàlisi de dades 

- Buidat estadístic de les proves realitzades 

- Categorització de les dades qualitatives de les proves i exercicis 

- Transcripció d’entrevistes, enregistrament de sessions i grups de discussió  

- Buidat i anàlisi de totes les dades obtingudes en l’experimentació 

 

JUNY-AGOST 

f) Redacció de la memòria 

- Elaboració de conclusions i noves propostes 

 
 
A continuació es presenta un quadre-resum sobre la temporització del pla de treball que 

facilita la comprensió de les fases del procés de recerca dut a terme. 
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TEMPORITZACIÓ DEL PLA DE TREBALL 
 

OCTUBRE-NOV-DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL 
Curs ICE “Bases metodològiques...” 

Revisió literatura: 

- Llibres i articles 

- Llicències d’estudis anteriors 

- Tesis relacionades 

- Actes congressos ed. artística 

  

 - Anàlisi del nou 
currículum LOE 

- I Jornades sobre el 
Nou currículum  

 - Recerca d’indicadors 

- Redacció del posicionament 
de l’estudi 

- Disseny i validació entrevista 
a serveis educatius museus 
d’art contemporani  

- Proposta curricular adaptada 
a l’art contemporani  

- 2n Congrés Internacional 
d’Ed. Artística a Granada 

- Disseny Unitat 
Didàctica 

- Disseny 
mecanismes de 
seguiment i 
avaluació de la 
proposta 

 

 

 
 

- Entrevistes a serveis educatius museus d’art 
contemporani 

- Experimentació proposta 3r ESO  

- Experimentació proposta 4t ESO  

 

 - Congrés  “Los museos en la 
educación” (Fundación Thyssen) 

- Inici buidat d’entrevistes, proves 
pilot i altres enregistraments 

 
 
 

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE 
- Curs Tate Gallery 

- Transcripció entrevistes 

- Ordenació materials 

- Anàlisi i interpretació de dades 

- Avaluació de les unitats didàctiques 
experimentades 

 
 
 
 

  

 - Curs “Imatges, mirades, miratges” sobre la cultura visual 

- Redacció memòria del projecte  

- Creació d’un banc de propostes? 

 

 Entrega de la memòria 
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En alguns moments en què el procés de recerca es complica, es destrien les tasques a 

trealitzar i es distribueixen en un període de temps acotat, com en el cas de finals de 

curs:  

 
TEMPORITZACIÓ FINS JUNY 

 Retoc calendari (completar i introduir més informació) Finals abril 

 Entrevistes 
o Transcripció 
o Buidat 
o Anàlisi entrevistes 

 
Abril 
 
Segona quinzena juny 

 Curs Tate Modern 
o Anotacions sobre el curs, idees 

8-11 maig 
12 maig 

 Observació professorat 
o Falten observacions 4 profes 
o Buidat de totes les observacions 
o Anàlisi quantitativa: gràfiques i estadístiques 
o Anàlisi qualitativa: categorització dels comentaris i suggeriments 

 
 
12-18 maig 
12-18 maig 
19-25 maig 

 Exercicis alumnes 
o Determinar mostra/ mostres d’exercicis 
o Pre-test (buidat i anàlisi) 
o Examen post-test (preparar examen i realitzar-lo en la setmana  

 
19-25 maig 
26-30 maig 
26 maig- 6 de juny 

 Classes alumnes 
o Compilació i ordenació material 
o Determinar mostra 
o Transcripció 
o Explicació metodologia 

 
19-25 maig 
1-15 juny 

 Grups de discussió 
o Professorat (finalment entrevista a experts) 
o Pares? 
o Alumnat (dimarts 27, 3r ESO 4ªhora, 4t ESO 3ª hora) 

 
16 maig, 26 maig 
 
27 maig 

 Anàlisi dels buidats de tots els materials (entrevistes, observacions, avaluacions, 
grups de discussió) per a la memòria 

 Revisió i ordenació de tots els materials escrits 

Segona quinzena juny 
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2.2. Metodologia emprada 
 

 

 

Si entenem per metodologia la manera ordenada de procedir per conèixer la veritat en una 

determinada disciplina, la metodologia aplicada a la investigació educativa presenta certes 

particularitats. 

 

 

Justificació de la metodologia triada 

 

La investigació educativa és complexa, en tant que contempla moltes variables, i el pes 

dels elements qualitatius és molt gran. La investigació en ciències humanes, en la didàctica 

de l’art i de les ciències socials, inclou aspectes no directament observables ni susceptibles 

d’experimentació, així com aspectes amb un alt risc de subjectivitat, però no per això hem 

de renunciar al seu estudi. També cal tenir en compte la dificultat per aconseguir objectius 

regulars i generalitzadors, ja que les investigacions es desenvolupen en un context 

determinat en el temps i l’espai, i molts fenòmens educatius són difícilment repetibles. 

En una recerca sobre didàctica de l’EViP, la naturalesa del problema a tractar pressuposa 

que l’enfocament metodològic sigui principalment qualitatiu, encara que alguns dels 

instruments de recollida de dades incloguin alguna mostra de caire empíric. Entenem que la 

investigació qualitativa parteix de processos de generació de coneixement inductius i 

humanistes (no reduccionistes a números); que comprèn els individus i les seves 

actuacions en els seus contextos i marcs d’inferència; que es fonamenta en observacions 

àmplies i rigoroses; que contempla totes les perspectives i significats dels resultats 

aconseguits, i que té en compte els efectes que provoca la investigadora en el context i en 

les persones que en són objecte d’estudi. 

En el nostre cas, a partir dels indicadors i les teories que remouen actualment l’EViP i a 

partir de les possibilitats que ofereix el nou currículum LOE en l’EViP s’embasta un marc 
teòric i, a continuació es procedeix a dissenyar un programa didàctic per implementar, 
analitzar i avaluar. Aquesta experiència es transforma a nivell metodològic en un estudi 
de cas, un estudi d’una implementació curricular en un grup acotat i en un context concret. 

Aquest estudi de cas es planteja en els nivells de tercer i quart d’ESO de l’IES de Tremp, 
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amb la implementació d’una unitat didàctica a través del model de Comprensió de la 

Producció Artística Contemporània. 

El disseny d’un estudi de cas és útil per tal d’aprofundir en la comprensió de la situació a 

estudiar i el significat que té per a tots els involucrats, i per aconseguir abundància de 

detalls sobre l’objecte d’estudi. L’estudi de cas com a eina metodològica satisfà les tres 

parts d’un mètode qualitatiu: és descriptiu, cognoscible i explicatiu. D’altra banda, cal 

valorar que amb l’estudi de cas es poden obtenir múltiples perspectives d’anàlisi en 

considerar els diversos actors que hi intervenen (en aquest cas, alumnes i professorat). 

La metodologia qualitativa emprada en un estudi de cas parteix de les consideracions 

esmentades en paràgrafs anteriors i en la nostra recerca es situa entre una posició 

empírica-analítica i una posició descriptiva, de manera que es juxtaposen instruments de 

recerca: mètodes d’observació directes (observació no participant, entrevistes, grups de 

discussió), indirectes (evidències documentals, treballs i respostes de l’alumnat), 

tecnològics (enregistraments de classes) i mètodes més analítics (prova prèvia, prova final). 

 

 

 

Descripció metodològica de la recerca 

 

Prèviament al desenvolupament de l’estudi de cas, s’utilitzen una sèrie de mètodes per a 

l’establiment i redacció del marc teòric: 

a) es recullen dades des de diferents fonts documentals sobre les noves tendències 

en educació artística, models d’interpretació de l’obra artística i models 

d’interpretació de l’obra d’art contemporània (bibliografia, tesis existents, llicències 

d’estudis penjades a la web) 

b) es revisen experiències que plantegin la simbiosi entre Educació Artística i l’Art 

Contemporani o la Producció Artística Contemporània, experiències de la simbiosi 

entre l’EViP i les Ciències Socials. 

c) es realitzen diverses entrevistes a professionals dels Departaments Pedagògics 

de Museus, Centres d’art Contemporani i altres experiències. 

- Teresa González i Sandra Figueras del MNAC 

- Clara Boj de Transversalia.net (Centro Parraga, Múrcia) 
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- Helena Ayuso i Roser Sanjuan, del centre d’Art Contemporani La Panera 

- Isabel Abad, del Caixafòrum 

d) i per complementar la compilació i l’actualització d’informació teòrica, s’assisteix a 
conferències, jornades, cursos i congressos. 

- I Jornades sobre els nous currículums de Primària i Secundària, Salou, Col·legi de 

Filosofia i lletres 

- 2º Congreso Internacional de Educación artística y visual, Granada, Universidad de 

Granada 

- I Congreso Internacional. Los museos en la educación, Madrid, Fundación Thyssen 

- Presentació sobre treballs elaborats amb llicències d’estudi, Barcelona, CosmoCaixa 

- Conferència sobre el departament pedagògic del Museo Oteiza a càrrec d’Aitziber 

Urtsaun, Lleida, La Panera 

- Curs Contemporary Art Practice and the Curriculum, Londres, Tate Modern 

- Curs Imatges, mirades, miratges, Lleida, Escola d’estiu Joan Miret 

 

Per a l’estudi de cas es plantegen: 

a) la definició d’un model d’intervenció acotat a una o dues unitats didàctiques de 

cada curs (2n i 4t d’ESO) 

b) la definició i validació dels instruments de recollida de dades 

 

I s’utilitzen els següents instruments de recollida de dades13: 

 prova prèvia i prova final en acabar la intervenció (pre-test i post-test) 

 anàlisi qualitativa d’enregistraments sonors 

 anàlisi qualitativa de les activitats de classe 

 registres d’observació no participant per part de professorat voluntari i de 

professorat fix 

 entrevistes en profunditat a especialistes de Ciències Socials 

 grups de discussió 

 

                                                 
 
13 Els següents instruments de recerca es es troben totalment detallats en l’apartat 4.2.  
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La interpretació de les dades aconseguides es durà a terme a partir d’anàlisis qualitatius  

exhaustius de les percepcions i dels coneixements aportats per part dels qui intervenen, de 

manera que els resultats obtinguts (categories, conceptes, valoracions) sorgeixin a partir de 

les veus dels propis participants. 

En el cas de les informacions obtingudes a través de les proves prèvia i posterior a la intervenció 

contestades pels/les alumnes, i de l’observació no participant s’utilitzen altres mètodes que 

aportin veracitat com la comparació de resultats empírics o la triangulació d’opinions en les 

observacions no participants. 
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3. OBJECTIU 1: PROGRAMA D’EVIP PER A LA CPAC 
 

3.1. Marc teòric de referència 

3.1.1. Indicadors en Didàctica de l’Art 
Contemporani 

3.1.2. indicadors de l’estat de l’EViP 

3.2. Anàlisi dels dissenys curriculars d’EViP,                        
de la LOGSE a la LOE 

3.3. Un programa per a la CPAC 
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3.1. Marc teòric de referència 
 

 

 

Per tal de generar un programa didàctic per a la Comprensió de la Producció Artística 

Contemporània (CPAC) és necessari l’establiment d’un marc teòric que ens condueixi a 

conèixer quins models existeixen en Didàctica de l’Art contemporani i quines són les 

tendències teòriques de l’educació artística a l’actualitat. És per això que en un primer 

apartat definirem una sèrie d’indicadors per a la Didàctica de l’Art contemporani i en un 

segon apartat, els indicadors de present i futur de l’EViP. 

 

3.1.1. Indicadors en Didàctica de l’art contemporani 

Aquest apartat de la llicència pretén establir un marc d’experiències i indicadors que serveixin de 

base per al desenvolupament del nostre model didàctic per a la Comprensió de la Producció 

Artística Contemporània (CPAC) o pels possibles models que el/la propi lector/a en pugui 

extreure. Així doncs, aquest marc es desenvoluparà a partir dels següents escaires: 

a) Rellevància de l’ensenyament per a la comprensió de l’art 

b) Rellevància del paper de l’educador 

c) Rellevància de la selecció de les obres 

d) Models didàctics en l’art 

e) Experiències en Didàctica de l’Art contemporani de les quals aprendre 

f) Cap a la Comprensió de la Producció artística contemporània 

 

 

a) Rellevància de l’ensenyament per a la comprensió de l’art 

L’ensenyament per a la comprensió és un aspecte clau per a moltes de les tendències actuals de 

l’Educació Artística, comprensió (de la cultura visual o del fet artístic) orientada a la transformació 

social o a la formació de l’identitat a través de l’experiència estètica; tanmateix en la nostra 

recerca intentarem aprofundir en el que implica la comprensió de les obres d’art tot prenent com 
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a referent les idees exposades per Howard Gardner en el seu llibre La educación de la mente y 

el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes deberían comprender (2002).  

Gardner defensa una comprensió per a l’educació del ser humà, una comprensió que es cimenti 

en l’aprofundiment de conceptes claus, ja que en els currícula escolars, -en la majoria dels casos 

cimentats en les veritats tradicionals-, aquestes veritats no s’haurien de considerar definitives, 

sinó que s’hauria d’esclarir les actuals concepcions d’allò veritable, bell i bo tal com les defineixen 

les pròpies cultures i, tanmateix, incloure una revisió de les opinions i postures contràries 

(Gardner,2002:64).  

Una educació per a la comprensió tracta, doncs, d’estimular l’interès per a comprendre qüestions 

profundes en relació amb el món i la vida, qüestions complexes en relació amb les tendències 

socials, culturals i personals i en relació amb la cartografia canviant del coneixement. Per a 

fomentar la comprensió cal: 

 fomentar el desenvolupament de maneres de pensar i, conseqüentment, evitar 

enfocaments merament basats en fets (a més a més, en el futur, els fets i les definicions 

estaran sempre en la punta dels nostres dits, la pura memorització seria anacrònica).  

 afavorir l’aprenentatge de conceptes, teories o àmbits de coneixement per tal que 
puguin ser aplicats de manera escaient en una nova situació; inculcar als estudiants 

la comprensió de les principals formes de pensament disciplinari entre les quals es troba 

l’art (explorar d’un nombre raonable d’exemples per tal de veure com pensa i actua un 

científic, un geòmetra, un artista, un historiador... i que utilitzin les formes de pensament 

que han arribat a entendre en la comprensió del seu món). 

 fomentar la investigació rica, multifacètica i en profunditat de pocs temes, que ajudi 

a posar de manifest concepcions errònies i aporti una comprensió sofisticada, ja que un 

altre aspecte molt interessant és el que considera la problemàtica i les dificultats 

d’abordar certs temes i conceptes sense caure en visions simplistes i allunyades de la 

realitat, per la qual cosa la comprensió no ha d’evitar mostrar la complexitat ni les 

contradiccions que aquesta comporta. En aquesta direcció, Gardner també insisteix en 

que la comprensió implica un enfrontament directe amb concepcions estereotipades, 
incompletes o falses, com les teories i representacions interiors que desenvolupen els 

nens als primers anys i de les quals inconscientment els ensenyants poden arribar-ne a 

ser còmplices: 

- la divisió bé/mal, la separació nítida entre bons/dolents 

- el presentisme (totes les èpoques són com la nostra) 

- la o intemporalitat (incapacitat diferenciació esdeveniments d’altres generacions...) 
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 i finalment, seleccionar acuradament les temàtiques més interessants, així com la 

interconnexió d’aquestes temàtiques amb altres disciplines per a la creació en definitiva, 

de projectes d’aprenentatge dotats de contemporaneïtat, ja que els/les estudiants 
aprenen de manera més eficaç quan estan compromesos en projectes rics i 
significatius.  

L’any 1967, a la Universitat de Harvard Nelson Goodman funda el Project Zero14, un projecte 

d’investigació del desenvolupament de processos d’aprenentatge per a millorar la comprensió i 

promoure el pensament crític i creatiu, així com per entendre i millorar el pensament i la 

creativitat en les arts, humanitats i altres disciplines científiques. D’aquest interessant marc i de 

les posteriors aportacions de les teories de les intel·ligències múltiples de Gardner també cal 

remarcar alguns punts que s’han demostrat fonamentals per a estimular la comprensió: 

PROPOSTES PER ESTIMULAR LA COMPRENSIÓ (Project Zero, Universitat de Harvard) 

1. Aprendre de les institucions adequades (relació mestre-aprenent, museus de la ciència...) i es 

mostrin actuacions de científics, artistes, historiadors 

2. Afrontar directament les concepcions errònies. En el cas de trencar amb guions i estereotips, és 

interessant contemplar situacions, successos o obres des de diferents punts de vista i eliminar 

visions simplistes (es tracta de buscar experiències exemplificadores i rectificadores) 

3. Generar un marc de referència que faciliti la comprensió. Intentar facilitar la comprensió com a 

exercici. Redactar objectius senzills de comprensió, temes generatius o qüestions essencials. 

Creació d’exercicis de comprensió i avaluació continua 

4. Cercar múltiples vies d’accés a la comprensió: narratives, numèriques, lògiques, existencials, 

estètiques, pràctiques i interpersonals (tenir en compte les intel·ligències múltiples i, per tant, les 

mútiples vies de conèixer i entendre les realitats) 

Quadre n. 1. Propostes per a estimular la comprensió, segons Gardner (2002) 

 

Finalment, la comprensió comporta una presa de posició de l’escola i del professorat en relació a 

les exigències de la societat (descobriments científics i tecnològics, tendències polítiques, forces 

econòmiques) i també d’una presa de posició en relació al currículum escolar degut a la 

rellevància dels coneixements definits en aquests documents bàsics, documents que determinen 

quin tipus de coneixement arriba al ciutadà d’a peu.  

 

                                                 
 
14Web del Projecte Zero http://www.pz.harvard.edu/index.cfm 
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b) Rellevància del paper de l’educador/a 

 

Un dels indicadors més subratllats pels autor/es referenciats/ades al llarg d’aquesta recerca és la 

rellevància del paper de l’educador/a en tot el procés d’ensenyament de l’art, sobretot si el seu 

objectiu és fomentar la Comprensió de l’art o, com veurem més endavant, la Comprensió de la 

producció artística. 

El nou rol demandat per les noves necessitats atorgades a l’Educació Artística vinculades al 

construcionisme social proposa la necessitat d’un educador reflexiu15: 

 que desenvolupi la reflexió en la seva pròpia acció i participació educativa 

 que fomenti un aprenentatge actiu, centrat en l’aprendre (no en l’ensenyar) 

 que entengui l’aprenentatge com a activitat social, contextualitzat a les nostres vides, 

valors, prejudicis, coneixements, condicions...  

 que pensi les tecnologies que podem aplicar per afavorir al coneixement 

 mediador d’aprenentatge reflexiu, d’un diàleg, de processos de canvi,  

 promotor d’interpretacions, de coneixements específics, de connexions entre memòries i 

històries culturals i creador de paradoxes visuals 

 

Aquest paper implica que en la didàctica de l’art el docent hauria de realitzar una pràctica 
reflexiva, una pràctica d’investigació-acció, ja que es necessita un professorat que estigui al 

corrent de les necessitats socials i que explori noves possibilitats. 

Tanmateix, aquest professorat innovador i mediador de processos de canvi s’entén com a 

creador, com a somniador, com a demolidor, com a agent socialitzador que faci repensar la 

societat, els nous paradigmes i els nous mitjans, en definitiva, un professorat que també es 

defineixi com a agitador social. 

 

 

 

                                                 
 
15 María Acaso a la conferència del Congrés Educación y museos (Madrid, Fundación Thyssen, 2007). 
Conferència a http://www.educathyssen.org/museoabierto/Icongreso/es/conferencias/11_viernes.php     
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c) rellevància de la selecció de les obres i dels temes 

 

El darrer indicador per a la didàctica de l’art que exposem fa referència a la importància de la 

selecció de les obres que facilitaran el procés d’ensenyament per a la comprensió. Aquesta ha 

de ser una selecció acurada d’obres basada en temes, tòpics i matèries potencialment 

interessants, relacionada amb temes i problemes de la societat contemporània i 
relacionada també amb interessos dels estudiants (Wilson, 1997).  

Com hem vist en l’apartat b), també Gardner (2002) incideix en la rellevància de la selecció de 

les temàtiques i en l’aposta per a projectes d’aprenentatge dotats de contemporaneïtat ja que els 

estudiants aprenen de manera més eficaç. De fet, Hernández (2007) torna a insistir en la 

transcendència d’aquesta selecció16, ja que és difícil saber si un tema o una proposta 

d’investigació és rellevant en sí mateixa i pels estudiants. Aquesta rellevància podria donar-se 

“en la connexió que s’estableix entre el tema o objecte d’estudi i l’experiència subjectiva i social 

del grup. El que significa que respon a les seves inquietuds, els planteja desafiaments, els invita 

a establir relacions, i a gaudir del plaer d’aprendre. No és per tant allò que els agrada o els 

interessa, sinó allò que els implica i desafia. El que requereix posar en circulació no tan sols 

diferents sabers, sinó la pròpia implicació dels subjectes” . (Hernández,2007:80) 

Tot i això, per tal de facilitar més indicadors sobre la rellevància de la selecció de les obres o 

temes per desenvolupar processos didàctics de l’art per a la comprensió exposem alguns dels 

requisits que aquestes obres haurien de complir segons F. Hernández (1997): 

- Ser inquietants 

- Estar relacionades amb valors compartits en diferents cultures 

- Reflectir les veus de la comunitat 

- Estar obertes a múltiples interpretacions 

- Referir-se a la vida de la gent 

- Expressar valors estètics 

- Fer pensar a l’espectador 

- No ser hermètiques 

- No ser tan sols l’expressió del narcisisme de l’artista 

- Mirar cap el futur 

- No estar obsessionades per la idea de novetat 

                                                 
 
16 Hernández planteja concretament la necessitat de la selecció de temes o problemes per a la investigació 
a l’aula (en un plantejament d’Educació Artística interdisciplinar que fomenti l’aprenentatge per projectes de 
treball) 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 44 
 

d) Models didàctics d’aproximació a l’obra d’art 

 

Per a entendre quines són les principals vies d’aproximació dels educadors a les obres d’art cal 

donar resposta a qüestions fonamentals d’interpretació sobre l’art:  

- Té l’obra un significat o el significat és un constructe social, simbòlic i cultural? 

- Quina és la noció d’obra d’art de la qual partim? 

- Quines són les autoritats i els criteris en la interpretació d’obres d’art? 

 

Amaia Arriaga17 planteja l’existència de dos grans tendències en les pràctiques interpretatives al 

voltant de l’art que responen a una concepció essencialista o anti-essencialista de l’art. Ambdues 

tendències dominen les concepcions de didàctica de l’art tant en l’educació de museus com les 

interpretacions de les obres d’art que es donen a les aules i responen a mètodes i concepcions 

de l’espectador gairebé antagòniques: 

INTERPRETACIÓ DE L’OBRA ARTÍSTICA 

TRADICIONAL (ESSENCIALISTA) NOU MÈTODE (ANTI-ESSENCIALISTA) 

L’obra és portadora de missatges 

El missatge/s es desvetllen a través d’un 
mètode adequat (iconogàfic, iconològic...) 

 

L’obra no té un missatge.  

No hi ha un misatge veritable en l’obra, per la 
qual cosa no hi ha límits ni models a seguir en 
la interpretació 

MÈTODE: tradicionals de la història de l’art  

Estructurat al voltant dels conceptes validats 
per l’autoritat interpretativa (experts segons 
mètodes tradicionals) 

 

MÈTODE:  

Estructurat al voltant de preguntes (sentiments, 
percepció, associacions...) amb una idea 
subjacent: la millor interpretació és la de 
l’individu sense manipulació i sense informació 
donada ni rebuda 

ROL DE L’ESPECTADOR: 

Rol passiu del visitant 

Recepció acrítica dels significats  

 

.../... 

ROL DE L’ESPECTADOR: 

Rol actiu. Participació activa en la creació de 
significats 

S’afavoreix la manca d’intervenció del 
formador (evita donar massa informació) 

 

                                                 
 
17 Ponència d’Amaia Arriaga. Congrés Educación y museos (Madrid, Fundación Thyssen, 2007). 
http://www.educathyssen.org/museoabierto/Icongreso/es/conferencias/9_miercoles.php 
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CRÍTICA:  

Transmissió de discursos hegemònics sobre la 
cultura i institucional  

Transmissió de discursos basats en l’alta 
cultura i en la mitificació de l’artista  

Manca d’espais i de posicions divergents 

 

 

 

 

CRÍTICA: 

Interpretació que porta a la deriva 
interpretativa (a la satisfacció autocomplaent 
de l’espectador/a, a una  mena 
d’expressionisme verbal) 

Les obres passen a ser una excusa per a 
dialogar sobre qualsevol cosa 

Es basa en el fet que fem les nostres 
interpretacions al marge d’idees rebudes i que 
ja coneixem, però sense idees rebudes, 
tradicions de creació de significat, sense 
coneixements previs no és possible crear 
noves interpretacions 

Quadre n. 2. Comparació de models d’interpretació de l’obra artística, segons A. Arriaga 

 

Ambdues tendències han rebut fortes crítiques pels models interpretatius que generen al voltant 

de les obres; en el cas de la visió essencialista es transmeten i perpetuen els discursos 

hegemònics de la cultura institucional i en el cas de la visió anti-essencialista es passa de la 

confiança cega en el discurs dels entesos/es a una mena de deriva en la recerca de significats 

que en moltes ocasions es transforma en excusa per parlar de qualsevol temàtica vinculada a 

l’art, la societat, la política, etc.  

Es tractaria, doncs, de trobar un camí entre ambdós mètodes, un camí que es construeixi a 

partir d’una visió no essencialista ni sacralitzada de l’obra, que es nodreixi tant de l’autoritat com 

de l’autonomia, que desenvolupi el pensament crític i que ens permeti ser conscient dels nostres 

objectius per tal de definir el joc interpretatiu amb què ens aproximem a l’obra d’art, ja que cada 

joc interpretatiu pot oferir diferents experiències estètiques. Es tractaria també de trobar un camí 

en el que poder aportar recursos i informació, perquè si no empobrim el coneixement de 

l’obra i la possibilitat de produir realment interpretacions personals que enriqueixin les 

diferents subjectivitats.  

Així doncs, aquesta posició comporta: 

 entendre l’obra d’art com un condensat d’experiència i significats diversos i 
canviants, que, si bé no estan en la seva essència, s’han anat generant al voltant d’ella 

 estar oberts al fet de no desentranyar un significat preexistent i al mateix moment, no 

optar tan sols per una interpretació personal de l’obra 

 afavorir la complementarietat de l’aproximació personal i l’ampliació informativa 

 afavorir les interpretacions que problematitzin l’obra a través de problemes sorgits en 

el context o a posteriori) 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 46 
 

 aportar el debat sobre els significats a que en diferents contextos i situacions ha donat 

peu l’obra 

 i afavorir en tot moment la complexitat. 

 

 

e) Experiències i models en Didàctica de l’Art contemporani 

Intentar aplicar models de Didàctica de l’Art implica tenir en compte les experiències i les 

innovacions donades en aquest camp, tant les d’institucions que durant molts anys han estat 

lluitant per fer més comprensibles i properes les obres contemporànies a les escoles, com les 

han sorgit més recentment a través d’internet o en els propis centres escolars. 

El terreny de la Didàctica de l’Art contemporani durant molts anys s’ha observat amb cert recel i 

incomprensió com a temàtica curricular, fet que ha generat més experiències en les institucions 

museístiques que en els instituts. Malgrat actualment alguns museus han dipositat la tasca 

educativa en empreses externes al museu, no podem negar que molts altres centres atorguen 

una vital importància a l’activitat pedagògica, de manera que esdevenen un punt de referència 

per al professorat que vulgui introduir la Didàctica de l’Art contemporani a les seves classes. 

Amb l’objectiu d’apropar algunes d’aquestes experiències i de les opinions dels/les professionals 

que les han vist créixer, al llarg de la recerca s’han dut a terme entrevistes a centres de diferents 

característiques i s’ha assistit a ponències i xerrades per tal de poder contrastar les seves visions 

sobre l’aproximació educativa a l’art contemporani. Les entrevistes s’han realitzat a Isabel Abad 

(Departament pedagògic del Laboratori de les Arts, Caixafòrum), a Teresa González i Sandra 

Figueras (Departament pedagògic del MNAC), a Helena Ayuso i Roser Sanjuan (Departament 

pedagògic del Centre d’Art La Panera de Lleida) i a Clara Boj (creadora de la web 

Transversalia.net, vinculada en origen al Centro Parraga de Múrcia); en el cas de les idees de 

Maria Acaso (Departament pedagògic del MuPAI) les seves idees s’extreuen a partir de la 

conferència donada al Congreso de Educación y Museos (Madrid, Fundació Thyssen). 

De les seves entrevistes en revisem alguns temes cabdals per a entendre la didàctica de l’art 

contemporani com: 

- què podem entendre per Art contemporani 

- què pot aportar l’Art contemporani a l’alumnat de secundària 

- quins continguts de l’Art contemporani caldria potenciar 

- quines metodologies són les més adients per aproximar-nos a l’Art contemporani 
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I finalment, de la conferència s’aporta la presentació d’indicadors de futur per a la creació de 

nous models. 

 

 

Què podem entendre per Art Contemporani 

La contemporaneïtat de les obres es troba en els continguts de l’obra, en qüestions de caràcter 

contemporani: 

“…yo siempre, al principio del seminario explico que, desde la perspectiva de Transversalia, cuando 
hablamos de arte contemporáneo, no solamente es que sus obras coincidan en el tiempo; no es una 
cuestión de carácter temporal, sino una cuestión de contenidos de la obra, de que la obra hable y se 
posicione en cuestiones de carácter contemporáneo. Entonces siempre pongo el ejemplo de Juan 
Uslé o, no sé, Barceló incluso, o alguno de esos: son contemporáneos y muy reconocidos, pero no 
plantean…, su trabajo se puede analizar a partir de cuestiones formales, de composición, de color, 
textura, y dentro de la historia del arte en un cierto movimiento… , pero no son contemporáneos… Sí 
lo son, pero no lo son; como un Matisse, que tiene mucho valor pero que no nos son útiles para 
hablar de otras cosas, solamente de arte -textura, forma, color…” (Clara Boj) 

 

A més, la contemporaneïtat de les obres resideix en els vincles que estableixen amb el seu 

context: 

“Entrevista: Entonces tú lo vinculas más al contenido, a lo que cuentan las obras, a qué temas están 
tratando. 

Clara Boj: Sí, que estén vinculados al contexto de aquí y ahora.” 

 

“Helena Ayuso: Podríem definir Art contemporani com un tipus d’art que s’està produint en aquest 
moment però que, a la vegada ha de dir alguna cosa respecte el món, respecte la societat 
actual. Aquí a La Panera, els que som –que en aquests moment som 9- diem que l’Art contemporani 
ens ajuda a entendre el món i per tant jo el definiria d’aquesta manera... És un tipus d’art que 
d’alguna manera és crític amb la societat o té algo que dir en aquest món... 

Roser Sanjuan: Per exemple, hi ha exposicions molt clares, des de “Paisatges després de la batalla” 
en què una selecció d’artistes –la majoria d’ells internacionals- feien una mirada del que passa 
després d’una guerra, sense ensenyar ni les víctimes directament, ni cap cosa directe, sinó la 
petjada, el que en queda. 

Amb el tema de la violència de gènere també es va tocar amb Alícia Framis; també hi va haver una 
mostra que ens venia del Reina Sofia que es deia “Cárcel de amor” i també tocava la violència de 
gènere; ... gairebé totes les temàtiques mediterrànies, amb una exposició que intentava apropar-te a 
veure si hi havia una identitat cultural que aglutinés tots els països que formen el Mediterrani, per 
veure quins problemes hi havia paral·lelament als tòpics de sol i de la platja i del bon menjar, 
problemes que hi ha com la immigració, el turisme desenfrenat que ha matxacat les costes, el litoral 
amb la construcció desaforada... Vull dir que en aquest sentit, –encara que n’hi havia una (exposició) 
que tractava l’art com a reivindicació de l’Art -que es deia “Pintar sense pintar”-, majoritàriament té 
aquests discursos socials.” 

 

O, concretament, amb el moment històric que les genera i els significats d’Art que es disposen en 

aquell moment. 
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“Vam fer un curs en què posàvem sobre taula què significava Art contemporani i el que vèiem és que 
l’Art contemporani ha existit sempre.  

L’Art contemporani és parlar amb els termes actuals i... vincular-te amb el teu moment 
històric. Tu pots tenir una marina feta al 2008 o pots tenir un quadre impressionista fet al 2008, la 
qual cosa no vol dir que siguin Art contemporani; perquè no tenen un llenguatge contemporani, 
encara que va ser-ho en el seu moment. Doncs, quan treballem els impressionistes en el seu 
moment, aquella gent estaven canviant les coses en la relació a l’herència que tenien, estaven 
combregant amb tota una sèrie de canvis i de novetats que hi havia en la societat d’aquell moment, 
per això és molt important conèixer el context de l’obra perquè és una cosa que fa que aquesta sigui 
contemporània en el moment que neix. 

A tothom li agraden molt les avantguardes... però les avantguardes són clàssiques; parlar de Picasso 
i Miró em sembla totalment retrògrad! Ja van fer la seva feina, però no parlem d’Art contemporani, no 
és l’art de la nostra època! … però encara es té aquesta mentalitat. A vegades la gent atribueix lo 
contemporani a algo que no t’agrada i que no entens.” (Isabel Abad) 

 

L’Art contemporani encara comporta la reticència per part de gran part del públic, però en moltes 

ocasions no tenim en compte que la mirada de l’espectador/a sempre és contemporània i que, 

independentment de l’obra observada, cal situar el context per tal d’establir-hi l’aproximació, la 

contemplació o el diàleg: 

“El que et trobes amb l’Art contemporani és un espectador reticent i amb l’altre un espectador 
que està disposat més a combregar-hi, però la mirada sempre és contemporània i, de fet, si 
ens interessem en el món del passat és perquè necessitem entendre què som ara.  

Per tant, el que vam fer va ser donar-li la volta i el que vèiem és que actuàvem igual, l’únic que ens 
trobàvem era una persona que estava més predisposada o menys però, llavors al descobrir que tant 
si t’anaves al passat com si t’anaves a una terra exòtica com si et quedaves en el teu propi moment 
per entendre quin llenguatge era aquell, havies de situar el context perquè l’espectador pogués 
entrar a dialogar amb aquelles obres... T’adones que el contemporani, perquè ho té tot molt proper 
no valora que ja té el context, i per tant, l’esforç és menor. 

…/… 

On hi havia el problema no era en el “fer”, ja que a la gent la poses a marranejar i a tothom li encanta  
-tant si li fas fer un fresc renaixentista com una instal·lació-; el problema és relacionar-te amb algo 
que ja ha fet algú d’una altra època o de la teva pròpia època. I en això és molt important el que 
et deia del menyspreu al context, de dir “Això és una merda, això no m’agrada, això ho faig jo…” Bé, 
bé, també pot ser una merda una obra del romànic, o una obra dels bambara... i en canvi, te la mires 
d’una altra manera perquè és exòtica i perquè és llunyana en el temps ho mires com un document. 

Lo de la teva època també és un document, el que passa és que tu tens una informació que 
no te l’està facilitant perquè no estàs intentant relacionar lo que aquesta obra t’està donant amb la 
coca-cola que et beus, la ràdio que escoltes, la bomba atòmica que va explotar fa x anys, vull dir..., 
amb la teva història recent més important, perquè tu li estàs negant el passat a algo que en el seu 
moment també tindrà aquesta potència..., entendre això és molt important.” (Isabel Abad) 

 
 

De fet, segons T. González i S. Figueras, sempre podrem establir vincles entre les obres d’Art 

contemporani i les obres del passat a través del seu caràcter de document, quan necessitem per 

exemple entendre els canvis, els sistemes productius i o els sistemes creatiusque han contribuït 

a generar noves estratègies artístiques. 
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Què pot aportar l’Art contemporani a l’alumnat de secundària. 

 

Una primera premisa que cal tenir en compte quan ens preguntem què pot aportar l’Art 

contemporani a l’alumnat segons Isabel Abad és que l’adolescent ja és Art contemporani i que 

els seus desitjos i les seves necessitats creatives es poden canalitzar a través de les seves idees 

o  reflexions sobre l’art o per mitjans contemporanis totalment allunyats dels mitjans tradicionals: 

“L’adolescent ja és Art contemporani, és un llenguatge que ja està aquí, llavors intentar-li ensenyar 
alguna cosa... home, jo crec que li hem d’ensenyar el que sabem, li hem de passar l’experiència que 
tenim i que ells no tenen, però tampoc podem oblidar que ells ja són Art contemporani, ja estan 
vivint en el llenguatge contemporani. Es tracta de que ho sàpiguen, perquè no ho saben. 

…/… 

Amb els adolescents, jo crec que, donat que estan en una època en què es creen aquesta mena de 
barrera de protecció davant de tots els seus grans interrogants, en què és l’hora de la veritat, que els 
llences al buit... jo crec que el que té de bo enfrontar-los amb això (l’Art contemporani) és que quan 
ells veuen que són capaços de generar algo, un pensament –la creativitat no passa únicament 
per les mans sinó per la capacitat associativa d’elements-, i quan veuen que una cosa que van 
aprendre de petits + alguna cosa que està passant + algo que els hi diuen, és capaç de generar algo 
nou, jo crec que els fa sentir molt “incluïts” dins del discurs.  

Trobo també que s’ho troben tot molt fet i en canvi se’ls exigeix que siguin creatius i no saben com 
fer-ho, i llavors tenen que inventar-se llenguatges nous deconstruint els llenguatges que han heretat. 
T’estàs tota la vida ensenyant-los el català i després es maten per fer faltes d’ortografia o per 
inventar-se una gramàtica pròpia perquè necessiten crear, però no necessiten crear pintura! Això ho 
va fer el Pollock! Ells necessiten crear amb les seves pantalles demonitzades... I això és un 
món que els profes estan defugint precisament perquè no controlen... I els nens sí controlen, 
però necessiten algú que els ajudi a caminar i a utilitzar de forma creativa i positiva... perquè 
si no, només consumeixen, no creen.” 

 

L’Art contemporani també aporta l’obertura a altres punts de vista sobre la realitat que ajuden 

l’alumnat a crear el seu propi esperit crític. Així doncs, l’Art contemporani l’ajuda a la seva 

educació per la vida. 

“Principalmente abrirles a otras visiones de la realidad, que no es la que dan los medios que ya 
ven desde su…  y darles distintas visiones de la problemática que no se plantean nunca como 
recetas acertadas o respuestas, sino como que hay otras visiones, que se pueden organizar desde 
distintos puntos de vista… y que la visión de alguien que está en otro contexto nos puede ser muy 
útil para entender mejor… eso principalmente. 

…/…Es un poco… educación para la vida. 

E: hay mucha gente que piensa que es para generar una sensibilidad para el arte, pero tu lo que le 
das es una amplitud, no lo estás enfocando en ese sentido… 

Clara Boj: No, y no pretende ser para iniciar a los estudiantes que sigan carreras artísticas, o que se 
inicien después en la pintura… incluso, ni para que sean creadores, sino para que sean creadores 
de su propio espíritu crítico (silenci). Y el arte tiene eso de bueno y es que, no sé, hay artistas que 
trabajan sobre…, que puedes encontrar posiciones ante cualquier problemática, aunque pienses que 
nadie lo ha trabajado pero hay gente que está trabajando aquí, que le preocupan cosas que resulta 
que a ti también te preocupan, coincidencias…” (Clara Boj) 
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Tanmateix, el fet que el llenguatge sigui més proper, que els medis utilitzats siguin suggerents 

pot despertar en l’adolescent una certa curiositat i identificació.  

“Jo també que l’Art contemporani és un art que pot ser molt atractiu per l’adolescent perquè, com 
dèiem abans, aquest format d’instal·lació o de video o fotografia, el fet de poder interactuar amb les 
obres –“aquesta la puc xafar, ara aquesta no la xafo però entro dins d’una sala...”-, això permet 
despertar alguna curiositat o algun factor de sorpresa per l’adolescent, i com que el que s’està 
explicant són vivències, pensaments i actituds que s’estan produint a la nostra societat, doncs ell s’hi 
pot sentir identificat, i com a persona que s’hi sent identificada, pot tenir veu, ... pot tenir algo a dir.  

Llavors crec que hi ha una connexió amb la realitat. De vegades, pot anar a aquests grans museus 
que tenen una obra molt patrimonial, antiga, i jo crec que de vegades el que passa és que falta una 
connexió amb la realitat... i això és el que té de bo l’Art contemporani; pot ser que sigui difícil, o 
complicat, o que freni molt perquè és molt diferent però per altra banda tenim aquest avantatge que 
és el reflex de la nostra societat i l’adolescent se pot sentir molt identificat amb el que s’està parlant. 
(Helena Ayuso)” 

 

 

Quins continguts de l’Art contemporani caldria potenciar 

Els continguts més rellevants en les obres d’Art contemporani segons T. González i S. Figueras 

són els que es relacionen amb els sentiments o les vivències deld estudiants, o com diu C. Boj el 

que les obres expliquen de les subjectivitats dels propis alumnes. 

“Para mí lo más interesante es lo que las obras le cuentan de ellos mismos, de su familia, de 
sus conceptos, esto… de sus amigos. Eso es lo más importante para mí, y a partir de ahí se puede 
tirar del hilo y sacar contenidos de aprendizaje más específicos, o que se puedan evaluar de una 
manera más progresiva…, pero sobre todo, eso, que hablen de ellos mismos y se hagan una 
especie de análisis.  

Conectar qué está contando la obra con lo que el alumno ya de alguna manera había 
experimentado, intuido o de lo que se estaba haciendo preguntas, y ver como esa obra también se 
hace esa pregunta y les da una respuesta. Lo que menos miramos en Transversalia es a nivel formal 
y dentro de lo que sería la historia del arte, ni cómo se vincula con otras corrientes. Luego añadimos 
esa información o intentamos añadirla, pero no es lo básico.” (Clara Boj) 

En aquest sentit, la biografia de l’artista o els coneixements sobre la història de l’art no deixen de 

ser un protocol en la didàctica de l’art: 

“Això la gent t’ho demana perquè saben que és el protocol, però és el més avorrit, no és on linkes 
amb la gent, … és més important donar informació que sigui significativa… Quan tu preguntes,  
la gent no se’n recorda de les dates, perquè la data i tot això ho pots trobar sempre per escrit i no 
t’ajuda a entendre més... però… si l’artista era amant de les curses de cavalls i en un moment donat 
ho relaciones amb una època com a informació significativa,  amb un quadre perquè surten cavalls, 
aquella informació té més significat que si va néixer a Màlaga o se’n va anar a viure a París...” 
(Isabel Abad) 

O bé una trava en les concepcions de l’alumnat: 

“Helena Ayuso: Crec que és molt important desmitificar la figura de l’artista.../... crec que és molt 
important desmitificar aquesta figura perquè en l’educació que ens han donat és molt... Clar, perquè 
és important que un nen de tres anys surti sabent que això és de tal artista? ... Doncs depèn de 
l’objectiu que et marquis. 
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Roser Sanjuan: Però sí que és cert que en una historiografia més clàssica, quan tu anaves a un 
museu historicista i tal, normalment els educadors donaven molta rellevància a la biografia, importés 
o no importés per a l’obra que estaves veient... I això més aviat destorba. Nosaltres fem referència a 
la biografia si l’obra t’ho demana, per poder entendre millor alguna cosa, però no com a sistema diem 
“Aquest senyor va néixer a tal lloc i va anar a parvularis a tal altre...” 

També els aspectes tècnics remarquen una necessitat de disposar de respostes tangibles i 

demostrables en el camp de l’Art. 

“La gent té tendència a agafar-se a les tècniques, les tècniques agraden molt perquè és la part més 
exacta de l’Art, o sigui, la gent se sent còmoda al Museu de la Ciència perquè està parlant de 
ciències exactes que poden ser demostrables; la gent se sent incòmoda en el món de les arts 
perquè no hi ha una resposta única, però hi ha molts lligams. 

…/… Llavors, clar, quan la gent es posa amb l’art, la gent vol que algú li demostri una veritat, i no, les 
veritats canvien; perquè el concepte d’art, de vida, de matrimoni, d’home, de dona, tot això són 
conceptes que ens els inventem artificialment, contínuament. I la diferència entre artifici i natura és la 
clau, la natura té lleis pròpies i lo que diem de la natura és un artifici perquè són convencions 
humanes i aquí és on es troben incòmodes, perquè són variables”. (Isabel Abad) 

Tanmateix, la temàtica, els conceptes tècnics i formals, la contextualització de l’obra, la biografia, 

els vincles amb estils, els vincles amb la realitat de l’estudiant i altres aspectes no deixen de ser 

tots continguts fonamentals, encara que l’experiència estètica produïda per l’obra hauria de ser 

també un factor clau:  

“Tot el que estàs dient és important, el problema és el moment en què ho dius... O sigui, tot és 
important. 

Quan vam fer el projecte de parlar d’obres, els professors eren els que estaven més interessats en 
què donéssim informació sobre els artistes... La veritat és que la informació sobre els artistes és 
l’aspecte on ens sabem agafar perquè és on sembla que tu sapigues algo però al que ens hem 
d’enfrontar primer és a la lectura de la imatge per veure què pots entendre.  

Tu primer has d’aprendre’n...  

…/…Parlar de l’autor és una informació que després que l’alumne ja s’ha mirat l’obra en sí mateixa 
vulgui saber: qui ha fet allò?, i perquè ho ha escrit? i quan va néixer? i si estava de moda...; llavors 
és quan aquesta informació “haver nascut, haver tingut amants, haver mort de sífilis o haver sigut 
lesbiana és quan té importància, …però si tu ho avances, l’únic que estàs fent és una “Hola” d’un 
artista i no de la seva obra. I el problema no és entendre Picasso, és entendre la seva obra!  Per 
tant, primer cal entendre l’obra i després, si era un mujeriego, si era un pervers, si era de Màlaga o si 
bevia Quina La Ina ja vindrà.” (Isabel Abad) 

De totes maneres, un contingut o una concepció molt arrelada a la nostra societat i que cal 

replantejar és el tractament elitista de molts dels continguts artístics, ja que aquest es tradueix en 

una desvinculació per part del mateix alumnat davant les obres: 

“Per a nosaltres va haver-hi un abans i un després quan vam entendre que el que estàvem intentant 
era que quan venia la gent a les sales d’art els ensenyàvem l’Alta cultura. Amb això dèiem: “Oblida’t 
d’allò que tu fas” -com si ells no tinguessin cultura- i ara et parlarem de l’Alta cultura, de l’ART en 
majúscules...  

No, la cultura és CULTURA, la que practiques a diari, la que fa que facis una “vasija” que després 
algú et posarà en un museu i et convertirà en una relíquia a estudiar i la convertirà amb ARTifici i 
l’estudiarem, i la venerarem, i li farem una assegurança. 

El fet d’igualar Alta i Baixa cultura a cultura humana o cultura d’artifici o cultura del consens, 
crec que per mi va marcar un abans i un després.” (Isabel Abad) 
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Es tractaria, segons T. González i S. Figueras de desmitificar allò que s’està veient a través 

d’una dada diogràfica, d’una anècdota, d’un apropament a la realitat de l’alumne, ja que com 

també coincideix R. Sanjuan: 

“Lluitem contra anys de mal explicar l’Art contemporani i de mitificar-lo..., llavors clar, hi ha un 
temor a l’Art contemporani i a no saber interpretar allò i si jo no ho sé interpretar ja no sóc intel·ligent, 
representa que hauria de saber-ho... És com una por i com un bloqueig que no aporta res i que és 
molt general i que al públic li passa moltíssim. I no és culpa de la persona, és culpa d’una mala 
projecció i que, en un moment determinat l’Art contemporani s’assimila amb elitisme i que és el 
patrimoni d’uns molt pocs.” (Roser Sanjuan) 

 

 

Quines metodologies són les més adients per aproximar-nos a l’Art contemporani 

La metodologia que destaca per excel·lència en l’aproximació a l’Art contemporani és el diàleg. 

Ara bé, es defensa el diàleg com a eina de construcció del coneixement, ja que molts diàlegs 

estan plantejats com a monòlegs o com a meres excuses de tertúlia. 

“Es tracta de crear un diàleg al voltant de i no un monòleg” 

El diàleg pot esdevenir un contacte amb altres maneres d’entendre la realitat i amb altres 

coneixements diferents al que disposa un mateix. 

“Entendre que amb l’obra dialogues i que la persona que està allà potser no és experta en un camp 
però és experta en un altre, llavors el que intentem és fer emergir l’experiència, que tots som experts 
en algo i profans en algo. 

Una obra la pots entendre pels seus pigments, per les seves textures, per les seves formes, però 
també per les seves històries. Les històries que apareixen en una obra poden linkar perfectament 
amb experiències molt diverses, des d’un metge que et pot aportar una informació, un meteoròleg, 
un físic, matemàtic o una persona que no té res a veure.” (Isabel Abad) 

El diàleg ha d’esdevenir una suma en el bagatge personal, per la qual cosa la preparació 

metodològica en la Didàctica de l’Art implica segons I. Abad haver fet una prospecció 

d’informació que pot sortir d’altres mirades, juntar-ho amb el propi coneixement i després anar 

creant un entramat de tota aquesta informació. 

“Quan treballem amb obres d’art el que fem abans és haver-les vist molt nosaltres, mirar molt i 
posar-les en relació amb tota la capacitat associativa que generen, perquè llavors te’n vas a 
altres camps del saber i procurar connectar totes aquestes coses amb la teva experiència com a 
historiadora de l’art o experta en art, perquè tampoc no ho podem deixar tot en mas d’altres 
coneixements. 

Es tracta de veure com la gent s’ho pot passar molt divertit a partir de la suma d’informacions, suma 
que no necessàriament ha de coincidir. Davant una manifestació artística poses gent que tenen 
experiències vitals diferents, aboquen prejudicis que poden tenir, preconcepcions… i, en un moment 
donat s’adonen de que el que ells veien blanquíssim en un principi, ja no surt blanc perquè el que 
han dit els altres els ha trencat la teoria, o els ha fet trontollar, o els ha afermat. Aquí és on la cosa 
creix.” 
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Aquest diàleg entès com a intercanvi i suma, entès com a xarxa, enllaça amb un altre concepte 

molt important a treballar en l’àmbit escolar: el carácter interdisciplinar i transversal de l’Art 

Contemporani. 

“Sobretodo el diálogo y debates en clase, pero lo que estamos intentando hacer es eso, a partir 
de ese diálogo y debate inicial generar propuestas siguiendo las estrategias de las unidades de 
trabajo para que se…, como se dice… que se expandan a otras asignaturas. Fundamental. En 
una situación ideal sería que varios profesores de distintas materias intentaran sincronizarse para 
trabajar esos temas, desde la plástica ver como deriva en un ejercicio de…, por ejemplo, hay artistas 
trabajando con cuestiones de genética. 

…/… 

Por eso el arte vinculado a las transversales tiene como dos objetivos: por un lado que se pueda 
aplicar sin interrumpir el currículum –porque me he dado cuenta de que es algo que preocupa mucho 
a los profesores (saltárselo)- entonces, como las transversales son algo que se enuncia pero que 
queda muy difuso, por un lado nos es útil para incorporarlo y que no tengan ningún problema a la 
hora de darlo. Dentro de lo que sería la libertad de cátedra de cada profe puede tratar la violencia 
como quiera, y por otro lado, –cómo diría yo…- que no se vincule exactamente a una asignatura, que 
no se vincule a educación visual y plástica solamente… (silenci) Es un poco… educación para la 
vida.” (Clara Boj) 

 

Aquesta aproximació a partir del diàleg i de la interdisciplinarietat, segons C. Boj, exigeix en 

moltes ocasions que el professorat es posicioni i que s’allunyi de l’“aura de neutralitat” que 

revesteix el professorat. 

“Pues eso es lo que están haciendo ahora cuando se organizan los propios profesores, porque a 
cada uno le vienen mejor unos métodos que otros: el diálogo y el debate… Algunos profesores 
apuestan por –y lo han expresado muy claro- por posicionarse, porque están…, bueno, piensan 
que las influencias que los alumnos tienen fuera son tan fuertes, que aunque no sea muy correcto 
que el profesor se posicione, tienen que hacerlo para poder contrarrestar todas esas 
influencias, ya que están cansados de intentar ser un ente neutro, pues estás dejando que 
influyan otros sistemas como la comunicación, el poder político, no sé, otros métodos que no son 
neutros…” 

 

 

 

Nous models aportats per noves experiències. MUPAI 

Molts dels models existents de didàctica de l’art funcionen per inèrcia, no són fruit d’una reflexió o 

d’un posicionament del professorat, si no que són models que reprodueixen els models viscuts i 

amb els quals ens hem format. Aquests models que s’han instaurat com a legítims segons M. 

Acaso18, no deixen de ser “models tòxics” que no faciliten l’adequació de l’ensenyament als 

constants canvis de la vida. 

                                                 
 
18 Conferència de María Acaso. Congrés Educación y museos (Madrid, Fundación Thyssen, 2007). 
http://www.educathyssen.org/museoabierto/Icongreso/es/conferencias/11_viernes.php 
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En aquest sentit, és interessant que els/les docents prenguin consciència de quin és el seu 

model educatiu i de si en volen crear un de propi, ja que els grans models no “acaben de 

funcionar” en tots els contextos ni es poden utilitzar els mateixos models en les infinites 

situacions educatives amb què els toca treballar. Així doncs, els nous models a crear no tenen 

perquè ser generalitzables sinó desenvolupar-se com a micromodels, en context, i evidentment, 

han de tenir en compte també l’actual context teòric donat per la postmodernitat. Els nous models 

haurien de ser flexibles, renegociables i reflexius amb la pràctica diària i haurien de marcar-se 

uns objectius filosòfics i morals. 

NOUS MODELS DIDÀCTICS 

 

 

FLEXIBLES 

RENEGOCIABLES 

REFLEXIUS 

AMB OBJECTIUS 
FILOSÒFICS I 
MORALS 

han de ser flexibles i no tancats  

es renegocien en cada nova acció educativa 

necessiten un professorat que parteixi de la postmodernitat per arribar a 
l’adaptació  d’aquesta a la pròpia pràctica educativa 

aposten pels professionals reflexius i desenvolupen el coneixement propi 
enlloc de coneixement importat 

afavoreixen la reflexió sobre la nostra pròpia pràctica, sobre la filosofia 
didàctica, sobre les nostres tasques 

haurien de tenir un objectiu filosòfic i moral (reflexió sobre el que comporta 
de manera implícita l’educació: el posicionament) 

per la qual cosa, aposten per les pedagogies de transformació social (com 
la pedagogia de l’ emancipació (P. Freire), pedagogia contrahegemònica 
(Giroux), pedagogia feminista (Hooks) o pedagogia radical (Mclaren)) 

 

 

 

QUE FOMENTIN 
ESTRATÈGIES 
COM... 

 

Deconstrucció crítica dels continguts 

Producció d’experiències no tangibles (experiències amb noves tècniques, 
d’altre tipus) 

Redissenyar les experiències a cada acció educativa 

Connectar amb l’exterior, amb la baixa cultura 

Afavorir el qüestionament dels vincles entre poder i saber, poder i art 

Rellevància de la ruta, del camí 

Recerca de l’interrogant i no de les respostes 

Fomentar la investigació i buscar canals de publicació de les recerques 
fetes 

Avaluar amb sistemes qualitatius 

Convidar a avaluadors i observadors externs 

Quadre n. 3. Característiques dels nous models per a la Didàctica de l’Art, segons M. Acaso19 

                                                 
 
19 Ídem  
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A partir d’aquestes estratègies poden sorgir entre d’altres models didàctics com el desenvolupat 

en el MuPAI20, un aprenentatge a partir de l’art que es defineix a través de 7 consignes: 

 Generar coneixement 

 Establir com a principals línies l’APR21 (apreciació/ produció/ reflexió) 

 Considerar el participant actiu 

 Afavorir la connexió amb la realitat  

 Entendre el/la educador/a com a agitador/a (polític, agent social) 

 Fomentar tasques d’investigació en la pròpia pràctica 

 Incloure les noves tecnologies 

Un model didàctic que, malgrat sorgeix de la pràctica educativa en els museus, resulta molt 

interessant per a tenir en compte en la didàctica de la producció artística a les aules.  

De fet, les llicències d’estudis realitzades en el context català per Xavier M. Giménez22 a 

educació primària o la de l’Eloïsa Valero23 per a ESO i sobretot per Batxillerat Artístic evidencien 

la gestació de nous models aplicats a la pràctica conscients dels canvis teòrics i de les novetats 

en la didàctica de l’art. 

Concretament X.M. Giménez insisteix en la importància de l’observació d’obres d’art i proposa  

un model didàctic en que aquesta observació desvetlli actituds de curiositat entorn de l’objecte 

artístic i faciliti l’apreciació de la diversitat artística i de representació del món, així com la 

recreació de personatges, espais i cultures. L’art contemporani esdevé una eina de 
transmissió de valors (pluralitat, diversitat, democràcia, llibertat...), aportació d’alternatives de 
pensament, de crítiques, d’independència i un instrument per a l’experimentació. 

 

                                                 
 
20 Museo Pedagógico de Arte Infantil de la Universidad Complutense de Madrid. 
http://www.ucm.es/info/mupai/ 
21 Els conceptes de Producció, Percepció i Reflexió ja havien estat instaurats com a bàsics en el Project 
Zero’s Arts Propel de l’Universitat de Harvard. Concretament, la variació es produeix en el canvi del 
concepte Percepció pel concepte Apreciació en el model proposat en el MuPAI. 
22 L’Educació Artística: Un currículum per a l’educació intercultural i un àmbit per a la comprensió social, 
curs 2005-2006 
23 Recorregut iconogràfic per l’Art Contemporani i la seva incidència en l’actual currículum d’EViP, curs 
2006-2007 
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f) Cap a la Comprensió de la Producció Artística Contemporània 

Després d’haver anat desgranant els possibles indicadors de la Didàctica de l’Art contemporani 

podem defensar de manera global: 

- la rellevància de l’ensenyament per a la comprensió de l’art com a afavoridor del 

pensament crític, complex, creatiu i multifacètic 

- la rellevància del paper de l’educador com a l’educador reflexiu i innovador en la seva 

pròpia pràctica i com a agent socialitzador que faci repensar la societat a l’alumnat 

- la rellevància en la selecció de les obres i de les temàtiques que se’n derivin 

- i la transcendència d’aproximar-nos a les obres d’art des d’una posició que es construeixi 

a partir d’una visió no essencialista ni sacralitzada, i que es nodreixi tant de l’autoritat de 

l’expert com de l’autonomia de l’observador. 

D’altra banda, el coneixement en profunditat d’algunes de les pràctiques d’aproximació didàctica 

a l’Art contemporani en centres d’art ens subratlla els aspectes més valorats des de l’experiència 

com: 

- la importància de l’Art contemporani com a producció creativa i crítica amb la societat amb 

què interacciona 

- la concepció de l’obra d’Art contemporani com a document interessant per a 

l’adolescència a causa dels vincles que pot establir amb la formació de la seva 

subjectivitat 

- la rellevància del diàleg i de la complementarietat disciplinar com a mètodes 

d’aproximació i comprensió de l’obra  

- i la reivindicació de l’experiència de l’observació i contemplació de l’obra en sí com a font 

d’obertura a l’enriquiment personal. 

En suma, tots aquests indicadors ens faciliten la introducció de l’Art contemporani a les aules de 

secundària, però també ens aporten algunes modificacions en la concepció d’un nou model 

didàctic per a l’EVIP. 

En les primeres fases de plantejament i reconeixement del camp de la recerca, el nou model 

didàctic a experimentar a l’aula es centrava en la Comprensió de l’Art contemporani, però 

l’aprofundiment en la concepció d’Art contemporani ens condueix cap a la modificació d’aquest 

terme cap a la Producció Artística Contemporània. 

De les entrevistes amb expertes en didàctica de l’Art contemporani es desprèn que aquest 

concepte ha estat mitificat durant anys i que, a través dels discursos hegemònics donats per 
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experts, museus, institucions culturals, llibres de text i mitjans de comunicació, l’Art contemporani 

no ha trencat amb la seva concepció romàntica, genial i elitista, sinó que s’ha mantingut. Això ha 

generat una divisió de la cultura entre Alta i Baixa cultura, entre manifestacions culturals que van 

a parar als museus i d’altres més efímeres que es poden fer malbé al carrer o es poden utilitzar 

per passar una bona estona. 

Un darrer indicador en la Didàctica de l’Art contemporani seria l’eliminació d’aquestes barreres 

que es donen a tots nivells (físic, conceptual i, fins i tot, psicològic), i a més a més, en el nostre 

model es tradueix en l’ús d’un concepte molt més ampli, el de Producció Artística, que 

contempla aspectes de context, factura i procés de les obres dins la societat contemporània i que 

contempla l’obra com a resultat d’intencionalitats i d’experiències.  

El concepte de Producció ens facilita l’aproximació a qualsevol tipus d’obra, des d’una pel·lícula, 

a una instal·lació, un objecte de disseny, una corona votiva o un graffiti, ja que s’allunya de la 

concepció sacralitzada de l’obra única i ens apropa al món de la praxi en funció d’un context. 

D’altra banda, el fet de definir que ens centrarem en la Producció Artística Contemporània 

introdueix la intencionalitat de la producció en relació al seu posicionament estètic, crític i de 

comunicació, en relació al seu posicionament vers les temàtiques contemporànies. 

Així doncs, a partir d’aquest marc teòric i d’experiències definirem el nostre model didàctic d’EViP 

per a la Comprensió de la Producció Artística Contemporània (CPAC). 
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3.1.2. Indicadors de l’estat de l’EViP 

 

 

Per a descriure l’estat de l’EViP s’ha cregut convenient realitzar una breu llambregada a 

l’evolució de la matèria a través dels models que l’han anat conformant i de les tendències cap a 

on sembla avançar. 

 

 

Indicadors de base de l’EViP. D’on partim? 
 

L’EViP com a disciplina curricular a Espanya és actualment resultat, evolució i transformació de 

moltes concepcions, teories i pràctiques al voltant de l’Educació Artística. Els principals models 

donats han tingut molt diverses finalitats: un rerafons de caire tècnic i professionalitzador,  el 

foment de l’autoexpressivitat per a la formació emancipadora de l’individu, el desenvolupament 

d’aspectes de caire estètic o, darrerament, una intenció alfabetitzadora.  

Aquestes línies conceptuals han respost a molts dels canvis donats en la societat i els diversos 

models econòmics i polítics han donat lloc a seccions del camp del saber i, per tant, continguts 

curriculars molt diferents (quadre n. 4). De totes maneres, aquest llarg procés d’acomodació a 

tendències educatives ha generat compartiments de la mateixa àrea (dibuix artístic, dibuix tècnic, 

història de l’art, disseny, expressió plàstica...), i ha incrementat la indefinició de l’objecte d’estudi 

primordial, de manera que no ha millorat en absolut la seva solidesa ni el seu reconeixement 

social. 

En un recent anàlisi realitzat per’Esther Collados (Collados 2006-07:34) sobre l’estat de l’EViP en 

els centres catalans d’ESO, a partir de l’estudi de materials didàctics, de la realització 

d’entrevistes a docents i  d’observacions a l’aula es corroboren alguns d’aquests problemes com: 

- la indefinició, l’eclecticisme i la dispersió de l’àrea 

- les seves invisibilitats en la ”rellevància curricular”: la seva baixa consideració social i la 

percepció negativa del seu valor educatiu 

- el decalatge entre les teories presents i les pràctiques educatives proposades 
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- la necessitat d’incorporar metodologies actives i significatives24 per part d’un professorat 

en constant formació 

- i l’hegemonia del llibre de text com a referent curricular sumada a la manca d’actualització 

de llibres i materials 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

tendències conceptes nomenclatura 

 
 
 
ENTESA COM A 
FORMACIÓ 
ESPECIALITZADA:  

- ensenyament del dibuix i de les àrees vinculades al 
sistema productiu (extensió de l'artesania) 

- el dibuix del natural com a medi de representació 

- el dibuix com a sinècdoque de l'educació artística 

- formació per al disseny: l'ensenyament del disseny i 
dels medis productius, tècnics i procedimentals 

dibuix artístic 

dibuix tècnic 

treballs manuals, 
manualitats 

pretecnologia 

disseny 

 
 
 
COM A 
EXPRESSIÓ  
 

- autoexpressió creativa de l'individu 

- desenvolupament de la creativitat entesa com a 
desenvolupament de la personalitat de l'individu 

- desenvolupament de l'alumne com a persona 

- educació per l'art 

- autors i obres de referència: V. Lowenfeld, Creative 
and mental growth (1947) i H. Read, Education 
through art (1943) 

expressió plàstica 

dibuix 

 
CENTRADA EN  
LA HISTÒRIA  
DE L'ART 
 

- centrada en el coneixement de la història de l'art 

- models tradicionals: processos d'identificació i 
classificació d'obres i autors 

- nous models: indagació historiogràfica, 
aprenentatge artístic com a conversa  

història de l'art (ciències 
socials) 

 
 
 
COM A 
LLENGUATGE 
 

- com a llenguatge de comunicació 

- centrada en el desenvolupament de la percepció i 
alfabetització visual 

o desenvolupament d'un llenguatge visual i 
plàstic 

o la percepció visual, forma de cognició 

o rellevància de la imatge 

- autors de referència: R. Arnheim ; Dondis; Lazotti 

àrea d'expressió plàstica 

educació visual i plàstica 

Quadre n. 4 . Models d’Educació Artística donats a Espanya fins la LOGSE 

                                                 
 
24 seqüències més llargues d’aprenentatge que donin sentit als coneixements impartits 
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Molts autors també exposen (Hernández,1994,1995; Arañó,1989,1993; Agirre, 2005) que el pes 

de l'artisticitat, de la llegenda de l’artista romàntic i bohemi encara és vigent en la societat, fet que 

provoca una visió esbiaixada de l’ensenyament artístic, una visió en què el do natural i inherent a 

la persona és el principal factor que condiciona el seu aprenentatge. Tanmateix el paper de l’art a 

la societat encara manté l’aura de l'artista-creador-geni-individual allunyat de la quotidianitat i, 

només en el cas del món de l’art aplicat a la productivitat s’entén cert procés d’aprenentatge 

estructurat. 

La mitificació de l’artista ha generat i encara genera una visió marginal de l’aprenentatge artístic 

que el cataloga com un saber innecessari en una societat competitiva, altament productiva i 

racional. I aquesta manca de reconeixement social no es dóna tan sols en l’àmbit polític, sinó que 

fins i tot es reprodueix a escala escolar i familiar: des del professorat que encara no atorga valor 

cognitiu al saber artístic als pares-tutors que no comprenen la utilitat de l'Educació Artística en el 

desenvolupament personal, social i cultural de l’alumnat. En opinió de Rojas i Arañó (1989:8), el 

problema principal de la posició de l’Educació Artística "resideix essencialment en el significat o 

rol educatiu que es concedeix a l’art i a la seva pràctica". 

L’Educació Artística constantment necessita aconseguir arguments per a defensar la seva 

existència en l’àmbit educatiu i sovint es recorre a la seva concepció tècnica per a la preparació 

de sortides professionals o, darrerament, a la necessitat de dominar el llenguatge imperant, el 

visual i tecnològic, com a justificacions de la seva rellevància en el currículum escolar. Aquesta 

situació provoca una lluita molt tensa en els debats sobre currículum escolar, ja que "no es tracta 

únicament de decidir quins nous conceptes sobre el currículum s’han d’introduir, quins han de 

romandre i quins han quedat desfasats, si no que es tracta d’argumentar la pròpia supervivència 

de l’àrea en el currículum" (Marín Viadel, 2002b:33). 

A més, mentre la disciplina manté una posició de collage en el camp dels objectes d’estudi o dels 

continguts curriculars, amb conceptes de tecnologia, dibuix, art, autoexpressió o alfabetisme 

visual, poc a poc arriben altres opcions a partir d’innovacions en la didàctica de l’art o de 
l’ampliació de l’objecte d’estudi de l’Educació artística a la cultura visual (quadre n. 5). 

En els anys 80, de fet, mentre la disciplina manté una posició de collage en el camp dels objectes 

d’estudi o dels continguts curriculars -amb conceptes de tecnologia, dibuix, art, autoexpressió o 

alfabetisme visual-, R. Juanola proposava la consideració de l'Educació Artística "com una síntesi 

de diferents disciplines com l'estètica, la història de l'art, la teoria de l'art, etc. que s'ocupa de la 

reflexió i del coneixement teòric i pràctic del "fet artístic". Juanola centrava l'objecte d'estudi de 

l'àrea en el fet artístic “amb tots els fenòmens i problemes que l'envolten així com també els 

dominis dels procediments i tècniques artístiques”, un model epistemològic que més endavant, 
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alguns autors (Hernández,2000,2002) replantejaran cap a una consideració més global, la de 

l'estudi de la visualitat humana i la comprensió de la cultura visual com a objecte d'estudi.  

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

tendències conceptes autors i obres de referència  

 

 

COM A 
DISCIPLINA,   
A TRAVÉS DE 
L’ART        
(anys 80) 

- EA a través de l'art 

- l'art entès com a llenguatge simbòlic-cultural 

- l'experiència artística com a transmissora de 
significats culturals (simbolització) 

- desenvolupament de la sensibilitat estètica 

- element globalitzador de l'educació 

- ensenyament artístic sistemàtic i seqüencial en 
quatre àmbits: producció artística, crítica, història de 
l'art i estètica 

 

W.E. Eisner, Educating 
art vision (1972) 

W.D. Greer, Discipline 
Based Art Education 
(1984) 

 

PER A LA 
COMPRENSIÓ 
DE LA 
CULTURA 
VISUAL 

(darrera 
dècada) 

- orientació crítica 

- comprensió per a la transformació social 

- l'experiència artística com a transmissora de 
significats culturals (simbolització) 

- l'art com a sistema simbòlic i cultural 

A.D. Efland, K. Freedman, 
P. Duncum 

Efland, Freedman & Stuhr; 
Postmodern art 
education (1996) 

F. Hernández, Cultura 
visual y educación (1997)

J.A.Walker i S. Chaplin: 
Visual culture: an 
introduction (1997) 

 

Quadre n. 5 . Resum-comparació de les tendències d’Educació Artística donades para·lelament a l’opció lingüística-
tecnològica-expressiva de la LOGSE 

 

Ara bé, malgrat aquestes són les tendències que es desenvolupen paral·lelament al 

desplegament de la proposta lingüística-tecnològica-expressiva25 de l’Estat espanyol, caldria 

esmentar que en els darrers anys les orientacions de l’Educació Artística es diversifiquen 

notòriament. Els canvis socials provocats pel pensament postmodern no es poden obviar: les 

veritats immutables es qüestionen, les tecnologies de la informació i comunicació són un gran 

motor de la transformació cultural alhora que un instrument per a l’educació, i el paper de la 

cultura visual augmenta vertiginosament. Poc a poc, van apareixent noves concepcions 

d’aprenentatge com l’Educació Artística multicultural, mediambiental, pragmatista o la 
també anomenada Educació Artística Postmoderna. 

                                                 
 
25 Per més informació, vegeu apartat 3.3. 
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En aquestes propostes hi té un gran pes el pensament filosòfic de la postmodernitat i 

s’introdueixen canvis que van tenint algun que altre ressò en el camp de la praxi: 

- s’amplia el camp d’estudi de l’Educació Artística cap a la Cultura Visual,  

- la creació visual es considera un constructe social o un procediment de construcció de 

coneixement i no d’autoexpressivitat;  

- s’introdueixen conceptes cabdals com el multiculturalisme o la creació d’identitats,  

- es reivindica la necessitat de connexió amb la realitat contemporània a l’alumnat, i de 

connexió amb l’actualitat artística, patrimonial i medioambiental;  

- es reivindica la introducció de noves tecnologies i l’acceptació de noves estratègies 

artístiques 

- i es descarten concepcions com l’art inspirat en la ideologia de progrés. 

De totes maneres, malgrat les recerques que es duen a terme en EViP comencin a introduir 

molts dels aspectes teòrics esmentats, encara no es disposa de massa experiències ni materials 

didàctics publicats.  

En els apartats que s’exposen a continuació s’intenta oferir una llambregada a tots aquests nous 

indicadors de futur a nivell teòric per entendre quin ha estat el pes de les aportacions de la 

Postmodernitat a l’EViP i posteriorment, repassar quines són les darreres orientacions dominants 

a la disciplina que ens puguin donar pistes per a processos de reflexió, redefinició i innovació . 

 

 
 

 
 

Aportacions de la Postmodernitat a l’EViP26 
 

Els plantejaments filosòfics de la Postmodernitat han implicat també canvis substancials en la 

manera d’entendre l’Educació Artística i és convenient que el professorat en constant 

actualització tingui molt present quines han estat les aportacions d’aquest nou marc conceptual: 

 
 

                                                 
 
26 Una vegada més ens remetrem a una llicència d’estudis presentada recentment (curs 2006-2007), la d’E. Valero, 
que podem consultar a http://www.xtec.cat/~evalero6/, ja que en ella podem trobar les principals línies de l’actual 
concepció postmoderna de l’EViP i a partir de la qual hem realitzat aquest resum 
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CONCEPTES BÀSICS: 

 

 L’art és una forma de producció sociocultural 

 L’art necessàriament implica una comprensió del context en el que l’objecte artístic va ser creat i 
apreciat 

 Tots els tipus de cultura visual (formes multiculturals, belles arts, mitjans de masses, etc) han de ser 
inclosos en l’educació artística. El concepte d’arts plàstiques es redefineix com a cultura visual i amplia 
la seva dimensió des de les disciplines artístiques tradicionals (pintura, escultura) fins a les 
manifestacions artístiques actuals com la performance, la instal·lació, el videoart, el net-art i altres 
camps com el disseny, la publicitat o l’oci audiovisual 

 Es qüestiona la distinció entre cultura elevada i cultura popular. La postmodernitat manifesta la voluntat 
d’apropiar-se d’imatges de la cultura popular. 

 Es valora el multiculturalisme, el feminisme i altres moviments encaminats a processos de 
democratització de l’art. 

 Es desbanca la noció de progrés linial sostenint que la civilització no ha aconseguit cap avenç sense 
produir al mateix temps importants retrocessos. Es reciclen elements del passat per a transformar-los i 
actualitzar-los. L’eclecticisme i l’apropiació d’elements històrics responen a un interès per integrar el 
passat en el present.  

 Es dispersen les dimensions del temps i de l’espai com a conseqüència de l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. L’ús d’Internet com a suport i canal possibilita la immediatesa del missatge 
així com la interactivitat. 

 Petits relats enfront de metarrelats 

- Es deixa de banda la defensa d’un únic metarrelat universalista i veritable, s’abandona la 
concepció de l’art dominada pels models i pels rols de món artístic europeu, i es dóna cabuda 
a múltiples canvis i formes d’art, de diverses cultures i subcultures.  

- S’abandona principalment el metarrelat vinculat al concepte de progrés i de la humanitat que 
evoluciona constantment cap a la seva emancipació degut principalment a la manca de 
credibilitat d’aquest model. En el mateix sentit, la història de l’art com a disciplina que estudia 
el desenvolupament estilístic de l’art en el qual un moviment progressa i supera l’anterior, 
també ha de replantejar la seva funció “de fotograma de pel·lícula històrica”. 

 Anàlisi de les relacions entre poder i saber 

- S’analitzen les raons i els sistemes que fan que les institucions i els grups socials poderosos o 
que estan en el poder determinin quin saber s’ha d’ensenyar, o quina obra artística ha de 
catalogar-se com a digna de ser ensenyada 

- Es planteja la necessitat d’abordar conflictes conceptuals que interroguin l’statu quo dominant 
en l’art, la classificació entre cultura elitista i cultura popular o l’establiment de la cultura 
dominant envers la marginada 

- Es desemmascara l’habilitat del llenguatge com a element afavoridor del poder. 

- Es defensa la necessitat d’afavorir la pràctica democràtica a l’aula i, fins i tot, en la construcció 
del currículum, tot implicant a tots els sectors de l’escola  

 L’art com a forma cultural doblement codificada 

- La doble codificació en l’art implica l’apropiació d’enfocaments anteriors des d’una posició 
totalment plural i oberta. 

- Rellevància de produir lectures múltiples ja que no hi ha patrons estilístics comuns en la 
producció, en la metodologia i en els contextos artístics.  

- - Es considera el públic com a part fonamental que completa el sentit de l’obra ja sigui per la 
seva participació activa en el marc físic (art d’acció, instal·lació) o virtual (entorns telemàtics) o 
bé per la interpretació lliure dels seus significats. 
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ORGANITZACIÓ CURRICULAR 

Reivindicació de la interdisciplinarietat. 

Tendència a la hipertextualitat que permet l’aproximació en múltiples direccions i camins dels objectes 
d’estudi. 

Organització curricular al voltant de focus de conflicte conceptual. 

S’abandonen el models inductius o deductius en forma d’arbre pels models en forma de xarxa. 

Representació del coneixement com a collage o entramat connectat que evita la jerarquització dels 
seus elements. 

 

 

METODOLOGIES I ESTRATÈGIES 

 La deconstrucció 

- Defensa de la deconstrucció com a mètode analític en el que s’exposen els elements  
conflictius i contradictoris per a comprendre amb més profunditat l’obra artística, sense la 
necessitat d’arribar a una lectura o interpretació “correcta” d’aquesta. 

- Els diferents significats generats en l’apreciació de les obres són construïts socialment i 
canvien al llarg del temps. La deconstrució consisteix en mostrar com s’ha construït un 
significat a partir de processos històrics i acumulacions metafòriques, de manera que 
s’evidencia que la interpretació clara i evident dista de ser-ho. 

- La lectura deconstructiva té com a principal objectiu la localització de focus de conflicte per tal 
de convertir-los en temes d’estudi. 

- Estratègia de continua lluita que posa en tela de judici de manera radical els modes de 
pensament establerts i les disciplines que aquests han institucionalitzat. 

 La Intertextualitat 

- Rellevància de les connexions que s’estableixen entre diferents textos 

- Moltes imatges “citen”, al·ludeixen, fan referència a d’altres imatges del capital cultural 

 L’hermenèutica 

- Entesa com a interpretació de l’art (significat i significació, significat pretès per l’artista, 
prejudicis, expectatives...) 

- Replantejament de l’existència d’una interpretació universal de l’art, de l’existència de 
significats estables 

- Consideració de totes les mirades possibles, de lectures múltiples de la imatge. 

 La importància de qüestionar 

- El conflicte conceptual afavoreix el progrés intel·lectual de l’estudiant, ja que desenvolupa 
facultats analítiques i de comprensió dels contextos. 

- La pregunta i la discussió es converteixen en eines d’aprenentatge i coneixement. 

 

Les aportacions de la Postmodernitat provoquen un seguit de reflexions sobre la pràctica diària 

de l’EViP, noves visions en didàctica de l’educació artística i, en definitiva, en una revisió 

conceptual i metodològica de les nostres maneres d’impartir l’assignatura.  
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Potser ens trobem en un moment en què s’albiren canvis de paradigmes; no obstant això, cal 

tenir en compte que moltes d’aquestes aportacions no han arribat a les aules ni a la formació 

permanent del professorat, per la qual cosa la introducció i l’aplicació de totes aquestes 

reflexions es produeix amb certa lentitud.  

 

 

 

 

Aportacions de les noves tendències en Educació Artística.  
Indicadors de futur 

 

Si la Postmodernitat implica un marc teòric amb noves perspectives trencadores de conceptes i 

metodologies “anquilosades”, les propostes sorgides a partir d’aquest paradigma o de 

l’acceptació d’alguns supòsits d’aquest paradigma són també un bon referent per a poder donar 

un nou enfocament a l’àrea d’EViP. 

 

 

a) La comprensió crítica i performativa de la Cultura Visual 

 

F. Hernández a Cultura visual y educación (1997) ja exposa possibles orientacions curriculars 

per educar en la comprensió de la cultura visual27, però és en el seu darrer llibre Espigador@s de 

la cultura visual (2007a) on defineix una possible proposta educativa que recull totes les darreres 

reflexions sobre el tema. 

L’Educació Artística per a la comprensió de la cultura visual entén l’experiència artística com a 
transmissora de significats simbòlics i culturals i “explicitadora” de relacions de poder, 

polítiques i socio-econòmiques, per la qual cosa aposta per aportar a la disciplina una orientació 
crítica, una orientació que pretén afavorir l’aplicació de diferents models d’anàlisi als objectes de 

la cultura visual per tal d’afavorir la seva comprensió de manera crítica i per una posterior 
vinculació dels aprenentatges a la intervenció-transformació social. 

                                                 
 
27 Veure quadre n. 5, pp. 57 
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Hernández (2007b) organitzadors del currículum per  a la Comprensió de la cultura visual 

 

Es tracta d’una perspectiva de caràcter transdisciplinar que vol facilitar als estudiants eines 
per a la investigació i la comprensió de la visualitat humana i no pretén transmetre uns 

determinats continguts i valors. En aquest sentit, es defensa una Educació Artística on el 

currículum es construeix a base d’interrogants i desafiaments per tal que (Hernández,2007a:59):  

- “es creïn situacions i es propiciïn experiències en les que es pugui aprendre a establir 

relacions entre imatges, objectes, artefactes relacionats amb les experiències culturals de la 

mirada i posar-los en relació amb els seus contextos de producció, distribució i recepció. 

- s’investigui sobre els efectes d’aquestes relacions en les construccions subjectives de diferents 

audiències i institucions productores i divulgadores de cultura visual 

- tot això amb la finalitat d’establir processos de comprensió que permetin detectar reguralitats i 

diferències i desvetllar les posicions de poder que el coneixement construït estableix 

- al temps que possibiliti elaborar/crear narratives visuals, per processos i medis diversos, en les 

que es posi en evidència la capacitat de resistència, autoria i acció dels aprenents”. 

Aquest posicionament no implica propostes on tot està previst i controlat prèviament, si no un 

camí per a crear experiències d’aprenentatges, on el professorat hi té molt a dir. De manera 

resumida exposem a continuació algunes especifititats en la implementació d’aquest enfocament 

de l’assignatura (Hernández, 2007a:88): 
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- Partir de que en les manifestacions de la cultura visual -en la que s’inclouen les obres artístiques- 

hi ha més d’allò que hi veiem, doncs són mediadores de discursos i posicions de subjectes. 

- Fer explícites les estratègies persuasives aportades pels discursos esmentats, per a desenvolupar 

posicions crítiques i performatives respectes a elles. 

- Explorar els efectes que tenen les manifestacions visuals sobre la vida dels subjectes, les 

polítiques de plaer, les experiències de visualitat i les pràctiques socials i com aquestes 

contribueixen a produir representacions del món i dels subjectes 

- Aprendre a pensar en termes de significats, pràctiques socials i relacions de poder  

- Explorar com les manifestacions de la cultura visual representen temes vinculats a situacions de 

poder i com influeixen en les nostres visions sobre aquestes situacions. 

- Produir narratives visuals alternatives (mitjançant l’ús de diferents medis, en especial les 

tecnologies visuals)   

- Tenir present la perspectiva dels alfabetismes múltiples de manera que en els projectes de recerca 

que es realitzin es circuli pels diferents tipus de representacions (escrites, visuals, aurals, 

corporals, virtuals...) 

Així doncs, s’entén la cultura visual com a camp on posar en evidència les estratègies de les 

produccions visuals que transfereixen a la societat significats, pràctiques socials i relacions de 

poder, de manera que el coneixement d’aquestes estratègies i el posicionament de l’alumnat 

davant d’elles a través de la comprensió crítica i performativa de la cultura visual pot 

esdevenir un element de transformació social. 

 

 

 

b) La revisió pragmatista de l’Educació Artística. L’art com a experiència. 

 

Davant d’aquest enfocament, Imanol Agirre en el seu llibre Teorías y prácticas en educación 

artística (2005) reconsidera molts dels conceptes defensats en l’Educació Artística per a la 

Comprensió de la cultura visual i proposa una alternativa pragmatista que reivindica l’art com 
a objecte d’estudi de l’Educació Artística o, tal com defensa l’autor, de l’Educació Estètica; una 

alternativa que opta per reintroduir l’art com a objecte d’estudi en tant que element bàsic 

d’experiència vital. 

En primer lloc la visió pragmatista de l’Educació Artística parteix de l’actual problema de la 

definició de la noció d’art en el camp de l’EViP i altres matèries adjacents. En el present s’ha 

constatat que la noció específica d’art és una qüestió cultural que neix en el món occidental per a 
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nombrar tot allò que té una manera específica de simbolitzar estèticament; també s’ha constatat 

que la noció d’art sorgeix de la pràctica i els criteris  institucionalitzats (experiències exercitades 

per artistes, sancionades per crítics, exhibides en contextos artístics...), per la qual cosa ens 

trobem amb la necessitat de desbancar la vella noció d’art per ampliar el camp de coneixements 

cap a àmbits tradicionalment marginats per l’alta cultura artística com la cultura popular, la cultura 

visual o la cultura mediàtica.  

En aquesta línia d’argumentació, sorgeix l’objecció al canvi del camp d’estudi de l’Educació 
Arística des de l’art cap a la cultura visual, ja que la cultura visual remet tan sols a un dels 
registres sensorials de l’activitat artística i deixa de banda activitats de tipus multisensorial o 

d’altres registres perceptius i, a més, inclou produccions no pròpiament estètiques. Tanmateix, es 

dóna també una clara objecció a la identificació de l’art com a pràctica institucionalitzada de les 

belles arts que supravalora les manifestacions dels grups socialment més privilegiats i que 

distancia l’art elitista de l’art popular, d’igual manera que no s’hauria de considerar l’art com a una 

pràctica de creació externa que afavoreix la sacralització d’objectes, amb una desvinculació de la 

resta de les experiències humanes.  

Segons Agirre, és fonamental considerar l’art com a agent de l’experiència estètica, ja que “la 

possibilitat que alguna cosa pugui ser experimentada estèticament no resideix en la cosa en sí, ni 

en l’origen de la seva experiència, sinó en la intenció, en la forma i el sentit que el receptor dóna 

a la seva relació amb el concepte o event. 

A diferència de l’anterior orientació en què es concep l’art com a sistema cultural, en aquest cas 

es considera l’art com a experiència, i per mitjà d’aquest supòsit es: 

- remet el valor o l’artisticitat de l’objecte artístic a la seva facultat de generar 
experiència estètica de manera que l’obra d’art es constitueix en un condensat 

d’experiències, les del creador i les del receptor 

- descarrega el pes de l’esteticitat en la relació que el subjecte estableix amb l’objecte o 
acció i possibilita superar la distància entre els processos artístic i estètic (acció de 

produir i acció de contemplar o percebre estèticament)  

- contribueix a ampliar el camp d’allò artístic per confondre’l amb el de la vida de manera 
que també contribueixi a millorar experiències humanes 

- finalment, implica que l’objecte de l’experiència estètica no és trobar la veritat i, per 

això, darrera l’obra estètica no hi ha res que analitzar, no hi ha veritat que trobar ni 

desvelar. De fet, “La idea pragmatista de que definir l’art com a experiència, en posar 

èmfasi en la relació viscuda dels individus amb els productes estètics, té l’interès de que 

no és una relació únicament basada en el coneixement, sigui analític formal o 
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deconstructiu, sino una relació basada en l’enriquiment personal o la “creació de sí 

mateix”. (Aguirre,2005:329, citant a Rorty,1989) 

 

 

c) Comprensió crítica de la Cultura visual o comprensió per a construir la nostra 
identitat? 

Comprendre des de la perspectiva reconstruccionista (Comprensió de la cultura visual) 
implica la posada en evidència del sistema de relacions socials, polítiques, estètiques i 
culturals d’una obra, en definitiva, d’un missatge més o menys ocult que porta l’obra d’art, fet 

que torna a evidenciar que comprendre l’obra d’art, és evidenciar que conté una veritat, un 

missatge o contingut a desvelar (tant si es troba a través de les formes, dels símbols o de les 

relacions de poder que estableix). 

Comprendre segons la visió pragmatista ho hauria de significar un desvelament de les veritats 

amagades en les produccions artístiques ni aquest desvelament hauria de comportar una 

transformació social, ja que la relació entre el tipus d’art i el poder polític o social és un fenomen 

de gran complexitat. Comprendre per a construir identitats implica (Agirre,2005:330-34): 

- Apropiar-se dels condensats simbòlics del fet o producte artístic per a utilitzar-los en el 

nostre propi projecte de construcció identitària 

- Vincular les obres d’art amb les experiències vitals per proporcionar coneixements sobre  

nosaltres i els demés, estimular la pròpia sensibilitat, enriquir els imaginaris i donar sentit 

a l’experiència personal. En definitiva, proporcionar identitat.  

- I no oblidar de conjugar adequadament l’anàlisi, la interpretació, sobreinterpretació i 

l’apetit poètic davant les obres d’art, ja que aquestes, a més a més d’ensenyar-nos coses 

sobre nosaltres mateixos també ensenyen coses sobre l’art (tenir present un progrés 

personal des d’un nivell analític-cognosctiu cap a un nivell emotiu-estètic) 

La comprensió entesa en aquesta direcció també potencia millores socials, ja que 

comporta: 

- Ampliar l’espectre de “nosaltres” a través de la coneixença i comprensió de l’altre és la via 

d’identificació amb l’altre i la disposició per a solidaritzar-nos amb les causes justes. 

- Teixir la nostra identitat com a manera de fer efectiva la solidaritat davant el sofriment, per 

a millorar les relacions socials, per a afavorir una més gran identificació amb les 

sensibilitats estètiques dels altres i amb tot això, de la seva manera d’estar en el món i 

d’enfrontar-s’hi. 
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

tendències conceptes autors i obres de referència  

 

PER A LA 
COMPRENSIÓ 
DE LA CULTURA 
VISUAL 

 

- l'art com a sistema simbòlic i cultural  

- comprensió per a la transformació social 

- orientació crítica  

- l'experiència artística com a transmissora de 
significats culturals (simbolització) 

 

A.D. Efland, K. Freedman,      
P. Duncum 

Efland, Freedman & Stuhr; 
Postmodern art education 
(1996) 

F. Hernández, Cultura visual 
y educación (1997) 

J.A.Walker i S. Chaplin: Visual 
culture: an introduction 
(1997) 

 

 

PRAGMATISTA - l’art com a experiència estètica 

- comprensió per a construir identitats 

- orientació crítica i també pràctica 

- l’experiència artística com a transmissora de 
significats culturals i com a experiència vital 

 

 

R. Rorty, R. Shusterman 

J. Dewey El arte como 
experiencia (1949) 

I. Agirre, Teorías y prácticas 
en educación artística (2005) 

Quadre n. 6 . Resum-comparació de les darreres tendències en Educació Artística 

 

En conclusió, segons Agirre (2005:329-42) els objectius de l’acció educativa segons aquesta 
revisió pragmatista impliquen un canvi substancial respecte la posició de comprensió de la 

cultura visual:  

 Buscar i cultivar l’experiència estètica en les transaccions amb l’art 

 Remarcar el poder performatiu de les obres d’art, entès com a la capacitat 

d’integrar-se en les nostres experiències per afavorir la creació d’un mateix 

 Generar sensibilitat per fer ús de l’experiència estètica, per implementar-la en les 

experiències personals, per entrecreuar experiències. 

 Promoure la sensibilitat per crear narratives sobre els productes estètics 

(redaccions, crítiques i també artefactes) 

 Reorientar l’educació artística cap a la formació crítica i l’enjudiciament com també 

a l’elaboració d’artefactes estètics, ja que la producció artistica és una eina per a la 

interpretació de la cultura tan interessant com la filosofia especulativa o 

l’antropologia 
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 Redefinir les accions, els recursos, els  contextos i les funcions simbòliques i 

socials de les pràctiques artístiques com a àmbits d’estudi de l’Educació Artística 

 

 

 

 

Necessitats i urgències en l’EViP 

 

Les concepcions de la Postmodernitat i de les dues tendències educatives exposades indiquen la 

necessitat de replantejar les nostres pràctiques educatives a l’aula, alhora que ens aporten noves 

consideracions, reflexions, idees i enfocaments per a iniciar noves línies de treball i d’investigació 

i el que és més important, d’experiències pràctiques. 

De fet, l’escassetat d’experiències innovadores vinculades als nous paradigmes ens defineixen 

les necessitats més urgents per a la didàctica de l’EViP: 

- la definició de línies directrius innovadores que donin sentit a tota l’etapa 

d’escolaritat obigatòria  

- la concreció de nous programes didàctics inserits en el nou marc de l’educació 

artística 

- la implementació de nous programes didàctics i l’avaluació de les experiències 

resultants 

- i la publicació de materials didàctics per afavorir la difusió d’aquestes experiències. 

 
 

Tot i això, la concreció d’un marc teòric sobre la situació, els indicadors de futur i les necessitats 

de l’àrea ens anima a continuar investigant i a intentar aportar noves experiències en el sí de les 

reflexions presentades, amb el neguit i el desafiament de descobrir que la nostra tasca es 

redefineix constantment, i que la nostra pràctica educativa, malgrat és resultat de molts factors, 

pot millorar en ser repensada a partir de tot allò que l’envolta i la qüestiona. 
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3.2. Anàlisi dels dissenys curricular d’EViP, de la LOGSE a la 
LOE 
 

 

 

Iniciar una recerca educativa en un moment de canvi curricular pot resultar un tant dificultosa, 

encara que també pot incentivar les possibilitats reals de canvis, millores o suggeriments en la 

pràctica diària. L’anomenada LOGSE o Reforma, aprovada l’any 1992 i esmenada el 2002, dóna 

pas l’any 2007 a la LOE (Ley Orgànica de la Educación), amb la qual cosa, en aquests moments 

els professionals de l’educació ens movem en l’inestable panorama del canvi, entre cursos i 

classes on encara perviu el currículum deslegitimitzat i classes on es respira l’aire de la novetat. 

Cal tenir present que el  programa curricular que es pretén dissenyar en aquesta recerca vol tenir 

present en tot moment el currículum oficial, per tal d’afavorir la seva possible implementació 

generalitzada. Per aquest motiu, la posició d’aquesta recerca vol partir d’una banda d’un profund 

coneixement de: 

- les darreres reflexions dutes a terme des de l’administració per la necessitat del canvi cap 

a una nova llei 

- les posicions curriculars (LOGSE) que al llarg de quinze anys han establert determinades 

visions i consideracions sobre l’educació artística;  

- d’una altra, les noves propostes i direccions curriculars (LOE) a aplicar en els cursos 

successius 

- i finalment, les propostes curriculars alternatives i/o complementàries existents. 

En els següents apartats, doncs, es presenta una anàlisi dels currícula LOGSE i LOE, per tal 

d’oferir al professorat una eina de posicionament respecte d’ambdós currícula. Tanmateix, per a 

dur a terme l’anàlisi en el context de Catalunya, ens haurem de referir a les adaptacions 

autonòmiques dels currículums LOGSE28 i LOE29 per a l'àrea d'EViP, ja que concretament 

correspon al govern de la Generalitat de Catalunya les adaptacions d’aquestes ordenacions 

curriculars, adaptacions que seran el motiu d’aquesta anàlisi en profunditat. 

 

 
 
                                                 
 
28 Aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat el 1992, modificacions sofertes pel Decret 179/2002 
29 Aprovat per la Generalitat de Catalunya, DECRET 143/2007, de 26 de juny, 
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Currículum estatal: flexibilitat o rigidesa 
 

En primer lloc, el Currículum d'Educació Secundària Obligatòria de la Generalitat de Catalunya 

(Generalitat de Catalunya, 1993) presentava30 un disseny curricular que oscil·lava 
indefectiblement de la flexibilitat cap a la prescripció, amb una posició semi-oberta que es 

traduïa en el disseny d’un currículum que defensava l’autonomia dels centres però que acabaria 

marcant fins al detall el desplegament curricular de les aules a partir de diferents nivells de 

concreció: 

- un primer nivell on s'introduïen els nous conceptes psicopedagògics de la Reforma 

(constructivisme, aprenentatge significatiu, atenció a la diversitat...), on s’explicava 

l'estructura general de l'Educació Secundària a mode d’introducció i on s’exposaven les 

propostes curriculars fonamentals de les l'àrees31 

- un segon nivell de concreció en què es desenvolupaven un parell d’exemples de 

programació modular que, en moltes ocasions, acabarien essent prescriptives. 

- i un tercer nivell de concreció en què el currículum “real” (entès com aquell que 

s'implementa en la pràctica diària docent), es deixava a les mans del professorat i, en 

gran mesura, acabava essent definit per les editorials i els llibres de text. 

Es tractava, doncs, d’un currículum que, malgrat volia atorgar una més gran participació i 

flexibilitat a les institucions escolars, es plantejava com un instrument sobredirigit i rígid. 

En contrast amb aquesta rigidesa, quinze anys després de la LOGSE, el marc curricular 

desplegat per la LOE a Catalunya elimina aquesta estructura de nivells de concreció, 
remarca la necessitat de concreció curricular per part dels centres i/o per part del mateix 
professorat, i introdueix nous conceptes de caire bàsic, com la necessitat d’implementar el 

currículum tenint en compte unes competències bàsiques. 

Si aprofundim en quina ha de ser la concepció d’un disseny curricular per part de l’administració 

estatal, segons G. Kirk (1989) un currículum d’abast nacional: 

• es determina després d’un procés democràtic de consulta 

• pren forma d’estructura general i NO d’especificació detallada dels continguts del 

programa 

                                                 
 
30 En referirem al Currículum LOGSE en passat per tal de facilitar la comprensió d’aquesta anàlisi. 
31 En les finalitats de l’àrea s’observa un progressiu acotament curricular per mitjà de la redacció d’objectius 
terminals de caire específic, fet que provoca una certa contradicció en el primer nivell de concreció d’un 
currículum nacional, el qual se suposa que ha de ser obert i flexible. 
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• implica una categorització de coneixements i formes d’activitats que prioritzin l’activitat 

investigadora i la resolució de problemes (NO llistat de fets de cada disciplina, ja que, ni 

els alumnes poden arribar a ser experts en cadascuna de les disciplines ofertes a 

l’escolaritat obligatòria, ni les disciplines s’han de convertir en fàbriques d’assoliment de 

conceptes d’una manera passiva). 

• prioritza la lliure elecció i possibilita aprenentatges autodirigits 

• aporta estratègies per a diferents ritmes d’aprenentatges 

• consensua una valoració i titulació a nivell nacional 

El currículum ha de ser una eina estructural que faciliti una ordenació o categorització de 
coneixements per donar cohesió al sistema educatiu d’un país, però que també faciliti la 
lliure elecció de metodologies i projectes d’ensenyament i aprenentatge. Kirk també incideix 

en la NO necessitat d’especificació detallada de continguts del programa, o dels fets de cada 

disciplina, per tal de el currículum possibiliti un coneixement més flexible, autònom, divers i 

vinculat a la investigació. 

L’any 2007 s’aprova la LOE i alguns dels seus principis semblen indicar una aposta real per a la 

flexibilització i simplificació curricular. En el Decret 143/2007, de 26 de juny, en l’apartat 

introductori es remarquen alguns conceptes com l’autonomia de centres en l’elaboració del 
currículum, la introducció de mecanismes d’avaluació i rendició de contes i la necessitat 

d’orientar l’ensenyament-aprenentatge cap a l’adquisició d’unes competències bàsiques de caire 

holístic. 

Aquestes intencions semblen incidir clarament en la definició d’unes línies bàsiques per part del 

currículum prescrit des de l’administració (LOE, 2007), així com l’explicitació de la flexibilitat 

d’aquestes en funció dels centres, el professorat o el context educatiu: 

“Correspon als centres docents, d'acord amb el principi d'autonomia pedagògica 

d'organització i de gestió que la Llei els atribueix, desenvolupar i completar, si ho creuen 

necessari, el currículum establert per l'administració educativa, amb la finalitat que el 

currículum sigui un instrument vàlid per a donar resposta a les característiques i a les 

diferents realitats de cada centre.” 

Flexibilitat en què s’insisteix al llarg del document, amb la concreció de la noció d’autonomia 

curricular i adaptació segons necessitats: 

El centre docent és l'àmbit on es desenvolupa, aplica i completa el currículum i és on se 

n'evidencia l'eficàcia, la coherència i la utilitat. És en l'aplicació del currículum, en cada 

centre i en cada aula, on s'ha de concretar la flexibilitat i l'autonomia curricular, en 

funció de les característiques del grup de nois i noies, de l'equip docent que és el 
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responsable de la seva aplicació, de les característiques del centre i de l'entorn 

territorial on està ubicat.  

O segons els principis de comprensivitat i diversitat: 

Els elements que conformen el currículum s'ordenen i es determinen tenint present els 

principis de comprensivitat, de diversitat i d'autonomia del centre. Aquests principis han 

d'afavorir la flexibilitat curricular per adequar l'ensenyament a les característiques de 

l'escola i a les diferències dels grups que la conformen, i han de fer viable, possible i 

prioritària l'atenció a la diversitat com a base per construir una escola realment inclusiva. 

Ara bé, quin tipus de model es suggereix per a la flexibilitat? Quines seran les finalitats i les 

intencions d’aquest nou currículum? Respondrà als replantejaments proposats pels experts i 

crítics en la matèria? Respondrà realment a les necessitats de canvi d’una societat en constant 

devenir?   

 
 

 
Intencions de la LOGSE, intencions de la LOE 

 

En la introducció del Currículum (Generalitat de Catalunya, 1993) es traçaven les finalitats de la 

nova proposta d'Educació Artística amb una marcada tendència cap a una concepció 
lingüística de l'art, de manera que el text reflectia el supòsit establert per aquest model, model 

que considera que l'art és un llenguatge de comunicació (el llenguatge visual i plàstic), que 

compara el text escrit amb la imatge com a "text visual", i l'obra o fet artístic és considerada com 

a missatge (visual i plàstic).  

El llenguatge emprat en la proposta curricular reflectia la rellevància d'aquesta nova tendència 

lingüística: es parlava de llenguatge visual i plàstic, d'elaboració, lectura i interpretació d'imatges, 

de sintaxi visual o de text plàstic, i resultava especialment significativa l'absència del terme 

artístic en l'adjectivació del tipus d'objectes entorn als que giraven les finalitats curriculars.  

En aquest sentit, és interessant analitzar el següent paràgraf de la introducció del currículum 

LOGSE: 

Pel que fa a la lectura i interpretació d'imatges, cal referir-se als continguts d'aquest apartat 

tot relacionant-los amb la imatge i el fet cultural, però convindria que es treballés d'una 

banda, l'anàlisi i reconeixement dels elements bàsics que defineixen una determinada 

imatge, i, per l'altra, la interrelació d'aquests elements (sintaxi visual) que configuren un text 
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plàstic, tant si és elaborat pel mateix alumnat com si es tracta d'una obra realitzada o 

dissenyada per altres autors. 

Malgrat que el text indicava la necessitat de contextualitzar les imatges a interpretar, es 

subratllava explícitament el procés d'anàlisi de les mateixes amb un caire totalment vinculat a 
la semiòtica, i pel contrari no s'insistia en l'apreciació crítico-estètica o en l'afavoriment de la 

diversitat de lectures possibles. 

D'altra banda, aquesta tendència lingüística es refermava amb la possibilitat comunicativa i 

expressiva que comporta tot missatge visual. El coneixement del llenguatge visual i plàstic havia 

d'afavorir una correcta anàlisi i la lectura d'imatges (saber veure), i al mateix temps, havia 
de potenciar l'expressió de l'alumne a través d'obres de creació (saber fer): 

"Cal preparar-los (els alumnes) perquè aconsegueixin tota la informació necessària per ser 

capaços d'interpretar i elaborar missatges de caire subjectiu i objectiu." 

"D'una forma progressiva, en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria es consideren 

fonamentals dos tipus d'accions: les que instrumentalitzen els continguts de l'àrea com a 

llenguatge i atenen situacions específiques de comunicació i expressió, i aquelles altres 

accions que dinamitzen una part del coneixement tot desenvolupant aptituds creatives, 

enginy, imaginació, intuïció, i actituds de reflexió i autonomia." 

Aquesta vessant productiva de l'àrea es plantejava com a tradicional i inherent, encara que es 

modificava la concepció de l'autoexpressivitat de l'alumne:  

"L’aprenentatge característic d’aquesta àrea s’ha de basar en actuacions pràctiques i ha 

de posar constantment l’alumnat en situació d’haver de donar respostes plàstiques 

personals coherents amb la seva edat i el seu bagatge conceptual. 

En aquesta direcció, J. Akoschky (1998:36) manifesta que "a l’EA s’ha establert una confusió 

entre espontaneïtat i llibertat, que ha portat a fomentar l’espontaneïtat creient que amb això es 

construeix la llibertat, quan en realitat moltes vegades genera produccions estereotipades, i els 

alumnes no aconsegueixen obrar plàsticament segons la seva pròpia elecció". Aquesta 

preocupació també es veia reflectida en les intencions del currículum, per tal d’evidenciar una 

superació del model profusament estès en l’etapa anterior. 

En la mateixa introducció també s’introduïen altres conceptes diferenciadors: 

- es marcava una tendència cap a la conceptualització o l'aprofundiment de 

coneixements respecte l'etapa d'Educació Primària 

- s'enunciaven possibles objectes d’estudi a tractar : “...la cultura de la imatge, l'art, els 

mitjans de comunicació i les tecnologies audiovisuals." 
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- i es concretaven els nous continguts, com a  enunciats de l'EViP, entenent com a 

enunciats "aquelles construccions que apareixen com a indicadors d'aprenentatges i 

conceptes agrupats sota un mateix fil conductor" i que composen el camp estructural del 

discurs de l'EViP (Rifà, 1996): 

"Els continguts d'aquesta àrea se centren al voltant de la percepció visual, el 

llenguatge visual i plàstic, l'expressió graficoplàstica, i l'elaboració, lectura, anàlisi i 

interpretació d'imatges."  

En definitiva, amb aquesta proposta curricular no es definia clarament l'objecte d'estudi de 
l'àrea, però a través de la necessitat d’abordar la cultura visual que cada dia prenia més força, 

l’estudi es focalitzava al món de la imatge i els mitjans de comunicació. De la mateixa 

manera, l'art es substituïa per la imatge, i només es feia referència al fet artístic o al patrimoni 

cultural a través d'una aproximació de sensibilització ("un diàleg respectuós i crític). En paraules 

d'Agirre (2005): 

"No dubtem de la importància de la "imatge" en la nostra cultura, però això no ens obliga a 

ordenar tot el currículum de l'educació artística entorn a ella. .../...Al nostre judici, és 

precisament la sensibilitat estètica, que s'adquireix mitjançant el contacte i l'experiència 

artística (conjuntament amb un hàbit reflexiu i crític a cultivar en qualsevol àrea educativa) 

la que ens capacita per afrontar "la cultura de la imatge" en perfectes condicions 

d'independència i sensibilitat." 

Pel que fa a les intencions del nou currículum LOE, en la introducció s’exposen unes intencions 

força diferents de les explicitades en l’anterior decret. En primer lloc, s’amplia la concepció 

lingüistico-comunicativa de l’EA per introduir una visió més àmplia de l’ensenyament-

aprenentatge artístic, una visió que integri el desenvolupament perceptiu, expressiu, estètic 
i crític de l’alumnat. 

“La matèria d'educació visual i plàstica té com a finalitat desenvolupar les capacitats 

perceptives, expressives i estètiques de l'alumnat i dotar-lo de les eines que li permetin 

accedir i transformar la informació en coneixement.  

A fi que aquesta informació (present a la societat, als esdeveniments artístics i culturals i 

als mitjans de comunicació) pugui ser assimilada i transformada en coneixement cal poder 

reflexionar, de manera crítica, sobre la realitat visual i plàstica i audiovisual del 

nostre entorn.” 

Aquests primers paràgrafs introdueixen la rellevància de l’àrea de l’EA com a font d’aprenentatge 

i comprensió del nostre entorn i suggereixen les possibilitats cognitives de l’assignatura. Cal tenir 

en compte que els estudis R. Arnheim, E.W. Eisner o A. Efland han estat determinants en el món 

de l’EA; en ells es mostra el caràcter cognitiu de funcions com la percepció, la visió o l’apreciació 
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sensorial en relació amb l’activitat artística, així com la rellevància d’aquestes activitats en el 

desenvolupament de capacitats intel·lectuals. Es pot, doncs, reconèixer la intel·lectualitat de l’art i 

els processos artístics, amb els quals podem transformar la informació en coneixement i 

reflexionar de manera crítica sobre el nostre entorn. 

El currículum de la LOE defineix amb més claredat l’objecte d’estudi de l’assignatura  

“Les arts visuals, el disseny i, en general, totes les representacions visuals presents 

a la societat són objecte d'estudi en aquesta matèria.  

I no es centra totalment en la imatge, ja que amplia el centre d’atenció de l’EViP amb el concepte 

de fets artístic i la interrelació d’aquest amb el seu contingut, context i possibilitats de producció. 

“Actualment, és important centrar com a principal punt de partida la reflexió sobre el 

món de les imatges i els fets artístics, i la seva relació amb continguts històrics, 

socials o polítics, susceptibles de ser treballats en els àmbits de les arts tradicionals com 

ara el dibuix, la pintura o l'escultura, i també els nous mitjans multimèdia, el disseny, la 

publicitat, el cinema, la televisió, el vídeo o la fotografia.” 

El currículum LOE sembla haver deixat de banda la tendència lingüística per aproximar-se 
cap a noves orientacions de l’EA com poden ser la comprensió o la multiculturalitat, ja que 

els darrers paràgrafs de la introducció incideixen en la necessitat de vincular el projecte curricular 

amb l’entorn artístic actual i amb una socialització “activa” de l’alumnat. 

“L’assimilació reflexiva i crítica de l’entorn visual i plàstic ha d'esdevenir un centre d’interès i 

d’atracció a partir del qual es pugui desenvolupar un projecte educatiu que doni resposta a 

les necessitats de comprensió i acció al món actual i contribuir a la socialització 

responsable de l'alumnat.  

El desenvolupament de la persona en la societat actual es realitza no només a partir dels 

estímuls sensorials, sinó també amb el treball amb propostes reflexives d'origen 

conceptual, amb base històrica i dirigides cap a l'acció.” 
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Objectius i tendències d’ambdós currícula 

 

Gràcies a que M. Rifà i J. Morales en les seves tesis inèdites (Rifà, 2001; Morales,2001) 

disposen d’exhaustius anàlisis sobre l'ordenació dels objectius de l'àrea d'EViP de la LOGSE, 

intentarem recollir les seves conclusions i aportar una visió complementària en la que evidenciar 

les influències de les tendències discursives de l'EA en la redacció d'objectius i continguts 

curriculars, tant en el currículum LOGSE com en el nou decrets aprovat de la LOE. 

Pel que fa al currículum de la LOGSE, ens trobem amb diverses teories: 

 segons Morales (2001), els objectius de la disciplina s'estructuraven en funció de tres dels 

paràmetres vinculats a la concepció de l’art com a llenguatge: la percepció, com a l'àmbit 

més rellevant en un procés de comunicació correcte; la semiòtica, com a l'àmbit lingüístic 

que fa referència als elements del llenguatge que, un cop dominats, facilitaven la 

comunicació i, en darrer terme, l'expressió, com a l'àmbit catalitzador de les possibilitats 

representatives i expressives de l'individu creador.  

 aquesta anàlisi coincideix amb l’anàlisi de Juanola (1992) i Balada (1998), segons la qual al 

currículum es consideraven les dimensions morfosintàctica; tècnica i procedimental; 

productiva; temàtica i estilística; semiòtica i expressiva-apreciativa, ja que totes elles 

conflueïen en el missatge visual. 

 i finalment, segons M. Rifà (2001), els objectius de l’assignatura tenien una doble intenció, 

l’unificació i universalització del coneixement a través d’un llenguatge unívoc, tecnificador i 

objetivista que es construïa al voltant de quatre eixos: 

- l'alfabetització visual bàsica que proporcionava les competències 

comunicatives a l’alumne 

- l'aplicabilitat del saber per tal de formar les competències professionals 

- la recerca del benestar de l'individu a través de facilitar els coneixements 

unificadors necessaris per a l’estudiant com a ciutadà europeu 

- i la patrimonialització atorgadora del sentiment de pertinença a una comunitat. 

 

En el cas del currículum LOE, podem entreveure que, malgrat algunes de les intencions 

defensades per M. Rifà es mantenen (recerca del benestar de l’individu i patrimonialització) per 

estar estretament associades a la creació de currículums estatals, les finalitats d’alfabetització 

visual i aplicabilitat del saber es modifiquen cap a noves direccions.  
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- es manifesta una convivència de la concepció lingüística de l’art amb altres 
concepcions de caràcter estètic, social o tecnològiques. 

- es manté el caire professionalitzador de l’àrea, però s’introdueix la necessitat d’enllaçar-
lo amb l’aprenentatge de nous medis i noves tecnologies que ens apropin l’estudiant  

al món tecnificat i globalitzat 

- i s’incideix amb més claredat amb les possibilitats socialitzadores de la matèria. 

Totes aquestes noves apreciacions es desglossen, en el cas de la LOE, per mitjà d’una sèrie 

d’objectius competencials que haurien de facilitar el desenvolupament de l’alumne en la societat. 

Aquestes són les competències bàsiques vinculades a l’EA:  

 Competències comunicatives (lingüística i audiovisual), en tant que s’afavoreix 

“l’observació, l’anàlisi i la valoració de missatges audiovisuals” 

 Competència artística i cultural per tal de “desenvolupar actituds de valoració i estima de 

la creativitat implícita en l'expressió artística, d'interès per cultivar la pròpia capacitat 

estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d'expressions artístiques i culturals de la 

pròpia comunitat i d'altres”. 

 Competència social i ciutadana ja que la comprensió crítica, el pensament creatiu, i 

l’expressió de les emocions, vivències i idees es relacionen amb la resolució positiva de 

conflictes i les actituds de respecte, tolerància, flexibilitat, solidaritat i interès. 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal, “ja que la comprensió i interpretació 

crítica de les imatges i les produccions artístiques condueix l'alumnat a aprendre a ser i a 

actuar de forma autònoma i solidària” 

 Tractament de la informació i competència digital 

 Competència d’aprendre a aprendre (“en la mesura que el pensament crític implica la 

presa de consciència de les pròpies capacitats, el reconeixement de la dels altres i la 

identificació de les pròpies limitacions com a instrument de millora”) 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (en relació a “l’ús de 

procediments, relacionats amb el mètode científic, com l’observació l’experimentació i la 

reflexió posterior”) 

 Competència matemàtica (vinculada a l’estudi de formes geomètriques i sistemes de 

representació)  

Així doncs, podem resumir que les intencions curriculars de la LOGSE i la LOE, generen 

enfocaments curriculars diferents, les quals es veuen reflectides en un marcat canvi d’objectes 

d’estudi i desenvolupament curriculars: 
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 EVIP LOGSE EVIP LOE 

Intencions 
predominants en el 
currículum 

Predomini de la concepció lingüística i 
productiva de l’EA (alfabetització visual), 
conjuntament amb tendències anteriors 
(expressiva, productiva, tècnica) 

Introducció de les concepcions comprensiva i 
estètica de l’EA 

Manteniment de tendències anteriors (expressiva, 
productiva, tècnica) 

Objecte d’estudi La Imatge com a objecte d’estudi central en 
l’assignatura 

Les arts visuals, el disseny i totes les 
representacions visuals presents a la societat són 
objecte d’estudi de l’assignatura 

Desenvolupament 
curricular 

Desglossat en tres àmbits d’aprenentatge: 

o Perceptiu 
o Semiòtic 

o Expressiu 
 

 

En funció d’una estructura que dissecciona 
la tipologia d’aprenentatges segons: 

o Procediments 

o Continguts 

o Valors, actituds i normes 

 

En funció de tres línies: 
o Explorar i percebre: “saber mirar per 

comprendre” 
o Interpretar i crear: “saber fer per expressar-

se” 
o Dimensió social i cultural: “saber analitzar i 

reflexionar” 

I considerant el foment d’un seguit de competències 
educatives: 

Competències comunicatives:lingüística i audiovisual, 
i artística i cultural 

Competències metodològiques: Tractament de la 
informació i competència digital, Competència 
matemàtica, i Competència d'aprendre a aprendre 

Competències personals: Competència d'autonomia i 
iniciativa personal 

Competències específiques centrades en conviure i 
habitar el món: Competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic i Competència social i 
ciutadana 

 
Quadre n. 7 . Comparació d’aspectes constitucionals dels currícula LOGSE i LOE  

 

Per a complementar aquesta anàlisi, una via clarificadora podria resultar de la detecció de les 

diferents tendències discursives en la redacció d'objectius i continguts en ambdós currícula. Per a 

tal objectiu, a continuació realitzem un desglossament semblant al que fa Hernández en una 

anàlisi del currículum de l'educació primària de la LOGSE (1995:31) i prenem com a categories 

d’orientació curricular l’Alfabetització visual, l’Autoexpressivitat, la Producció-competència 

professional i la Dimensió socio-crítica i estètica. 

Els objectius generals del currículum LOGSE, amb un caràcter generalista, es redefineixen i 

concreten en els objectius terminals de cicle, de manera que exposem a continuació un quadre-

resum (n.8) a través dels quals es poden identificar les tendències que regeixen la seva 

constitució.  

 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 82 
 

Objectius generals d’EViP LOGSE 

Els alumnes han de: 

AL
FA

BE
TI

TZ
AC

IÓ
 V

IS
UA

L 
CO

MU
NI

CA
CI

Ó 

 

comprendre 

 

(3) el lèxic bàsic del llenguatge visual i plàstic i el seu significat conceptual 

(7) les relacions del llenguatge visual i plàstic amb altres llenguatges, com a mitjà de 
comunicació 

analitzar: 

(2) Analitzar i interpretar formes i imatges representades de manera objectiva i subjectiva. 

(4) Codificar i descodificar missatges visuals de caràcter tècnic i aplicar-los en els processos 
de lectura i expressió 

(5) Reconèixer les tècniques de producció d'imatges bidimensionals i tridimensionals, i en el 
temps  

AU
TO

E-
XP

RE
SS

IÓ
 

expressar: 

(5) experimentar i apreciar les possibilitats d'autoexpressió que ofereixen les tècniques de 
producció d’imatges 

(8) expressió de vivències, sentiments i idees 

(9) sensibilitat en el traç, personalisme expressiu i resultats originals. 

PR
OD

UC
CIÓ

 
CO

MP
ET

ÈN
CIA

 
PR

OF
ES

SIO
NA

L 

produir: 

(5) experimentar i apreciar les possibilitats que ofereixen les tècniques de producció 
d’imatges 

(9) Realitzar composicions graficoplàstiques, seguint les fases del procés de creació d'una 
obra. 

DI
ME

NS
IÓ

 C
RÍ

TI
CA

/  
ES

TÈ
TI

CA
/ 

MU
LT

IC
UL

TU
RA

L 

apreciar: (1) els valors estètics d'obres d'art, disseny i comunicació visual, i fruir-ne 

desenvolupar 
actituds socials i 
personals 

(1) respecte, conservació i millora d'obres d'art, disseny i comunicació visual. 

(6) col·laborar en projectes visuals i plàstics, realitzats individualment o col·lectiva mostrar 
conductes responsables, com també tolerància i autocrítica 

(8) valorar la importància del llenguatge visual i plàstic com a potenciador de qualitats 
positives de la pròpia personalitat. 

Quadre n. 8. Desglossament dels objectius generals del Currículum d'EViP (1992) a partir de les principals 
tendències i intencions. 

 

En el currículum LOGSE quedava clar que, degut a l'incessant creixement del món visual, era 

molt important que els alumnes es preparessin per a una bona comprensió de la cultura visual en 

la que estaven immersos (Alfabetització visual), fet que s’evidenciava en el redactat dels 

objectius. D’altra banda, es mantenien les tendències d’Autoexpressivitat i Competència 

professional provinents del currículum de la LGE i de la visió productiva de l’assignatura i 

apareixien amb poca força i credibilitat objectius relacionats amb la Dimensió socio-crítica i 

estètica de l’EA.  

En els objectius terminals, també es remarcava el manteniment dels continguts 
professionalitzadors (sistemes de representació tècnica, les escales i convencions, les formes 

geomètriques o les modulacions) que, enlloc de ser absorbits per una nova matèria implantada a 

partir de Reforma, l’àrea de Tecnologia, continuaven tractant-se en l’àrea d’EviP, on les 

intencions semblaven ser teòricament de caràcter culturalitzador i expressiu. Tot indicava el 
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manteniment soterrat de la tradicional assignatura de dibuix de la LGE i del model 
productiu tradicional entre els models lingüístic i d’autoexpressió; en definitiva, el 

manteniment d'objectes d’estudi tradicionals en una reforma que defensava un gir cap a 

l'assimilació de la cultura de la imatge. 

En aquesta línia d’anàlisi, cal insistir en què la proposta curricular LOGSE no disposava d’una 

línia clara d’intencions, encara que en el seu apartat introductori s’indiqui la comprensió i crítica 

de la cultura de la imatge com a principal objectiu. Es tractava d’un disseny curricular 
ambivalent i eclèctic que no aposta realment per cap de les tendències actuals de l’EA. 

“Així, el Disseny Curricular sembra tots els termes que responen a diferents orientacions 

(productives, expressives, llenguatge, culturals...) sense tenir en compte que no són 

compatibles entre sí, en la mesura en què, cadascuna d’elles respon a un moment històric i 

a unes relacions ideològiques, socials i artístiques determinades (el llibre d’Efland (1990) 

sobre la història de l’EA en els Estats Units és un clar exemple d’aquesta argumentació). 

No assumir-ho d’aquesta manera suposa una posició de collage molt coherent amb una 

postmodernitat “tova”, però poc responsable amb el repte que suposa oferir un currículum 

(una concepció sobre el saber i l’aprendre artístics)...” (Hernández, 1995:33) 

Amb aquesta anàlisi es mostra amb més claredat que el currículum LOGSE disposava d’una 
orientació sobre l’EA de caire lingüístic i semiòtic, però que també es mantenien les 
tendències generades per altres contextos històrics i socials, de manera que el resultat es 
traduïa en un assemblatge de concepcions vestit amb nova terminologia.  

 

Arribat el moment del canvi, de la revisió crítica, de les noves apostes, cap a on es definirà el 

currículum de la LOE? 

Si observem el desglossament dels objectius generals d’aquest nou currículum (quadre n. 9), 

podem veure una distribució diferent en les seves orientacions: la dimensió sòcio-crítica i estètica 

pren rellevància respecte als objectius vinculats a l’autoexpressió i l’alfabetització visual; es 

manté el caràcter productiu de l’àrea, però s’associa a la professionalització en el camp del 

disseny i les noves tecnologies. En definitiva, s’introdueix un enfocament social i comprensiu 
de l’EA que permet la concordança amb les noves tendències postmodernes, però 
s’insisteix també en el caràcter professionalitzador de l’assignatura. 

El llenguatge emprat en el redactat dels objectius abandona els tecnicismes vinculats a la 

concepció lingüística de l’art i s’endinsa en el subratllat de conceptes com la interpretació, la 

reflexió, el sentit crític o els valors culturals i estètics. 
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Objectius generals d’EViP segons la LOE 
DI

ME
NS

IÓ
 C

RÍ
TI

CA
/  E

ST
ÈT

IC
A/

 S
OC

IA
L 

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

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

10. Observar, comprendre i reflexionar sobre el sentit i la diversitat de les imatges de la cultura visual i 
mediàtica, mostrant el necessari sentit crític i delimitant el seu origen, els canals, els àmbits dels que 
provenen i la seva funció. 

8. Desenvolupar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats expressives, crítiques i 
comunicatives dels diferents procediments i processos de recerca artística i visual i que afavoreixin el 
diàleg i la col·laboració. 

LL
. V

IS
UA

L 
CO

MU
NI

CA
-

CI
Ó 4. Comprendre els conceptes artístics i visuals, així com les tècniques i els procediments que permeten la 

necessària competència comunicativa graficoplàstica suficient per comprendre i comunicar-se. 

AU
TO

-
EX

PR
ES

SI
Ó 3. Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa, la realitat, les idees, 

les emocions, els sentiments, les vivències., mostrant les adequades competències comunicatives i 
expressives.  

5. Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual  

PR
OD

UC
CI

Ó 
AC

TU
AL

ITZ
AD

A 6. Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els recursos TIC en les 
propostes i creacions personals i col·lectives.  

5. ...i emprar de forma flexible altres recursos, tècniques i mitjans, provinents d' altres àmbits del 
coneixement. 

CO
MP

ET
ÈN

CI
A 

TÈ
CN

IC
A-

PR
OF

ES
SI

ON
AL

 

7. Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de disseny i de realització d'un 
objecte partint d'uns objectius prefixats i revisar i valorar en cada fase del projecte l'estat de consecució. 

9. Representar formes i espais amb domini de la geometria plana, els sistemes de representació, les 
proporcions i la representació de les qualitats de manera que siguin eficaces per a la comunicació. 

Quadre n. 9 . Desglossament dels objectius generals del Currículum d'EViP (2007) a partir de les principals tendències 
i intencions. 

 

No obstant això, curiosament, enmig d’una declaració d’objectius de caire generalista i innovador, 

apareix un objectiu que desencaixa: “Representar formes i espais amb domini de la 

geometria plana, els sistemes de representació, les proporcions...”. Altra vegada la 

tradicional assignatura de dibuix aflora entre les noves propostes. Quan es desfarà 

l’assignatura d’EViP d’aquest manteniment soterrat d’una tendència cada vegada més 

allunyada dels interessos educatius de l’Educació Artística? 
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Eixos estructuradors dels continguts curriculars 

 

La proposta curricular de la LOGSE va suposar per a molts professionals un canvi substancial de 

les seves idees sobre la matèria (possibilitat de conceptualització i defensa d’estructures 

organitzades) i una millora de la concepció d’aquesta en l’àmbit escolar, però també va resultar 

un redactat de gran complexitat terminològica i difícil d’entomar per part dels productors del 

currículum real, el professorat.  

La LOE parteix de la posició més enfortida produïda gràcies a l’acceptació d’un llenguatge comú 

per a totes les matèries en la Reforma. El DECRET 143/2007, de 26 de juny, presentat per la 

Generalitat de Catalunya32, ja no necessita d’un llenguatge críptic i enlluernador i es presenta 

d’una manera més planera als professionals de l’educació. Anem, doncs a analitzar i comparar 

aquests desenvolupaments curriculars a través de la seva estructura bàsica i els seus continguts. 

 

El Currículum LOGSE per a l’assignatura d’EViP seguia el model de distribució i especificació de 

totes les àrees de coneixement. Els continguts es diferenciaven pel seu caràcter procedimental, 

conceptual o actitudinal, de manera que es distribuïen en tres apartats: “procediments”; “fets, 

conceptes i sistemes conceptuals” i “valors, normes i actituds”. Concretament, en el quadre n. 10   

es pot comprovar la distribució dels continguts en tres àmbits que es relacionen principalment 

amb les tendències lingüística i expressiva. 

 

Continguts currículum LOGSE 
1r nivell de concreció (1992) 

 Procediments Fets, conceptes i 
sistemes conceptuals 

Valors, actituds i normes 

Percepció visual 
(àmbit perceptiu) 

1. Obtenció de la 
informació visual 

1. Percepció visual 1. Sensibilització envers els 
fenòmens estètics 

Llenguatge visual i plàstic 
(àmbit semiòtic) 

2. Ús del llenguatge 
visual 

2. Llenguatge visual i 
plàstic 

2. Desenvolupament de la 
capacitat crítica 

Expressió gràfico-plàstica 
(àmbit expressiu) 

3. Tècniques d’expressió 
gràfico-plàstica 

3. Expressió gràfico-
plàstica 

3. Interès per la realització 
d’activitats gràfico-plàstiques 

Quadre n. 10 . Blocs de contingut del primer nivell de concreció del Currículum d’EViP al Currículum LOGSE 

 
                                                 
 
32 Cal recordar que el Currículum marcat per l’Estat Espanyol és adaptat per les diferents comunitats 
autònomes amb les conseqüents variacions d’objectius i continguts 
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La creació d’aquests blocs de contingut ens remetia clarament a influència de la teoria de la 

comunicació i tractava, tot seguint les intencionalitats del Currículum, el llenguatge visual i plàstic 

en la seva doble vessant de: saber veure (Percepció visual i Llenguatge visual i plàstic) i saber 
fer (expressió gràfico-plàstica). Aquesta doble vessant no deixava de ser un reflex de la 

dicotomia entre la teoria i la praxi, entre l’intel·lecte i allò tangible de l’EA (Rifà, 1996);  d’una 

banda el “saber veure” evidenciava el nou protagonisme de la visualitat (la cultura de la imatge, 

l’art, els mitjans de comunicació i les tecnologies audiovisuals), i la prevalència de la imatge com 
a nou objecte d’estudi; d’altra banda, continuava mantenint el caràcter productiu a través de la 

creació i l’expressió artístiques, el “saber fer”. 

 

A.L. García-Sípido (1997) recull algunes propostes sobre quins haurien de ser els enunciats o 

eixos vertebradors que donessin una estructura lògica als continguts de l’EViP més pròximes a 

les noves tendències de l’EA:  

- la conceptualització d’aspectes artístics i visuals al voltant dels eixos de l’art, la 
història, l’antropologia o la tècnica (Feldman) 

- la consideració dels conceptes en funció de l’expressió-producció, la crítica-anàlisi i 
la història-cultura (Allison) 

- o la conceptualització dels aspectes citats al voltant de les diferents funcions que 

desenvolupa l’alumne en el moment de l’apreciació. (Figg) 

En tots aquests supòsits es manifesten concepcions de l’EA de caire culturalitzador amb una 

intenció socialitzadora, concepcions de caire comprensiu que realment mostren la preocupació 

d’integrar el coneixement artístic i cultural a la societat. La LOE sembla reprendre aquesta línia 

socialitzadora i fonamenta el plantejament curricular dels continguts de la matèria amb una 

estructura basada en tres àmbits d’ensenyament i aprenentatge força diferents a les marcades 

per la LOGSE (quadre n. 11), així com unes posteriors associacions dels continguts amb altres 

matèries:  

Continguts Currículum LOE (2007) 
1r ESO 

"Explorar i percebre" 
 

"Interpretar i crear" 
 

"Dimensió social i 
cultural" 

Connexions amb 
altres matèries 

2n ESO 
3r ESO 
4t ESO 

(optativa) 

  Saber mirar per comprendre  
Saber fer per expressar-se 

Saber analitzar i reflexionar a partir d’aspectes conceptuals i complexos  
per a construir noves alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat 

Quadre n. 11. Blocs de contingut del Currículum de l’Àrea d’EViP a la LOE (2007) 
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- en un primer àmbit ens trobem la proposta de desenvolupament de les capacitats 
perceptives lligat a la comprensió, l’experimentació o les experiències “que tenen el 

seu origen no únicament en els sentits, sinó també en la interacció d’aquests amb 

l’activitat i la creació humanes”, com a font de coneixement. 

- en un segon àmbit s’observa l’afavoriment de la comprensió d’imatges i fets artístics 
que envolten l’alumnat, per a la qual cosa no es recorre a la lectura (descodificació) si 

no a la interpretació o “la reflexió sobre el món de les imatges i els fets artístics, i la seva 

relació amb continguts històrics, socials o polítics susceptibles de ser treballats...”, alhora 

que s’associa aquesta comprensió al foment de la creativitat personal   

- en el tercer àmbit s’aposta amb claredat per l’aportació del gir cap a la nova dimensió 
social i cultural de l’assignatura 

- i finalment, en el desenvolupament curricular de cada curs, s’insisteix en la interconexió 

dels continguts d’EViP amb altres matèries per tal d’afavorir la interdisciplinarietat. 

 

 

 

Anàlisi dels continguts 

 

Amb una intenció encara més clarificadora, seguidament ens proposem comparar els continguts 

prescriptius d’ambdues reformes educatives per tal de conèixer realment el terreny que haurà de 

sustentar el nostre model d’aplicació a l’aula. Cal remarcar que els apartats de continguts dels 

currículum tenen molt pes en les programacions a l’aula; en moltes ocasions, el professorat 

dissenya les seves actuacions només en funció dels continguts concrets proposats des de 

l’administració o en funció dels continguts marcats en els llibres de text. 

Si observem el quadre on es detallen els continguts del currículum LOGSE (quadre n. 12), es pot 

veure que aquests giren prioritàriament al voltant de la imatge, la imatge entesa com a marc físic 

exterior a nosaltres que podem captar, descodificar o reproduir. Tanmateix, la noció o concepte 

d’imatge no comporta de manera necessària la d’imatge artística o obra d’art. El concepte 

d’imatge s’amplia a l’objecte al qual s’accedeix per mitjà d’estímuls visuals i que és més pròxim 

en el temps i l’espai que les obres d’art, complexes i llunyanes conceptualment i culturalment.  

No gens menys, resulta totalment significativa l'absència dels termes artístic, estètic o 
contemporani en l’adjectivació del tipus d'objectes entorn als que giren les finalitats curriculars, 

ja que la concepció lingüística comporta l’ensenyament prioritari de conceptes de terminologia 
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semiòtica (elements formals, signes i codis, missatges visuals, significat i significant, estructura o 

sintaxi visual, comunicació visual...) sobre altres conceptes com podrien ser els artístics, els 

culturals o els socials. Segons J.M. Barragán (1995:58) en el Currículum LOGSE es produeix una 

“Esllavissada d'una educació artístico-estètica a un ensenyament dels mitjans visuals... en el que 

han perdut protagonisme la consideració dels aspectes culturals, socials i històrics que es 

relacionen amb el concepte d'art en les diferents èpoques i cultures. Amb el terme "imatge", tal 

com es tracta en la proposta, es desvinculen la producció artística de les visions del món, els 

significats culturals que l'art ens proporciona." Els continguts d’aquesta proposta d’EA, doncs, no 

aposten per una aproximació exògena cap a la contemporaneïtat i el món artístic i cultural, si no 

que es tanca en una proposta de caire formalista i tècnica. 

Una altra apreciació molt interessant és l’aportada per l’anàlisi crítica del currículum LOGSE 

(aprovat en territori espanyol) realitzada en la tesi inèdita de J.J. Estévez (2003). Estévez ens 

mostra a través d’una anàlisi quantitativa el percentatge de continguts relacionats amb el fet 

artístic contemporani que estan distribuïts en el currículum oficial d’educació secundària i 

batxillerat. Estévez els anomena “continguts de camp expandit”, ja que pren en consideració les 

aportacions de Rosalind Krauss sobre l’actual l’expansió de l’activitat artística a altres camps 

d’expressió, i considera que les escoles també haurien de participar d’aquesta ampliació de la 

visió del món de l’art envers la societat, amb el tractament de continguts relacionats amb la 

cultura i l’art contemporanis.  

A tal efecte, estableix una taula percentual sobre l’absència-existència de continguts sobre el fet 

artístic contemporani, analitza la totalitat del desplegament curricular d’ESO i n’extreu les 

següents conclusions: 

 TOTAL 
D’UNITATS DE 
CONTINGUT 

UNITATS 
APLICABLES EN EL 
“CAMP EXPANDIT” 

PERCENTATGE 
DE “CAMP 
EXPANDIT” 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

OBLIGATÒRIA (ESO) 1r, 2n, 3r i 4t curs 
186 23 17% 

 

Ens trobem que, dels 186 mòduls de continguts distribuïts en el currículum d’EViP LOGSE, 

solament 32, és a dir, un 17% feien referència a objectes del camp expandit, de manera que es 

mostra amb claredat que els continguts d’orientació més comprensiva on es barrejaven posicions 

estètiques, crítiques o multiculturals eren molt escassos. 

Si analitzem el currículum recentment aprovat per la LOE (quadre n. 13) ens adonem que la 

rellevància d’aspectes lingüístics i comunicatius també es fa palesa en els seus continguts, 

encara que amb una presència més important del que Estévez anomena “camp expandit”. A 

continuació valorem quins són els pols d’atenció de la nova proposta. 
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El primer que ens crida l’atenció és la distribució “desorganitzada” o “barrejada” dels continguts 

en relació a la distribució de la Reforma anterior. La LOE fixa uns continguts per a cada curs de 

l’educació secundària i els distribueix segons tres àmbits d’ensenyament-aprenentatge. En 

aquests àmbits s’agrupen continguts de diverses tendències i orientacions redactats amb un cert 

barroquisme; es tracta de continguts que apel·len a les connexions i la complexitat del propi 

procés d’aprenentatge. A tall d’exemple, exposem els primers tres continguts dins l’àmbit 

“dimensió social i cultural”: 

“Anàlisi d'obres d'art del patrimoni cultural tot situant-les en el context social i territorial d'on 

provenen i detectant similituds i diferències respecte altres societats i cultures. 

Coneixement i utilització de les terminologies específiques. 

Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i discursius que destaquen en una 

obra determinada (factors personals, socials, ideològics, simbòlics).” 

De fet, la desaparició de la separació entre continguts de procediments, conceptes o 
valors en la classificació de continguts de la LOE implica una desaparició de la consideració de 

continguts de primera, segona i tercera classe, ja que els continguts de l’àmbit de conceptes eren 

els que regien les programacions a les aules. La Reforma LOGSE ja havia introduït molts 

aspectes de dimensió socio-cultural, però aquests prenien forma a través dels continguts 

actitudinals (quadre n. 12); la LOE equipara els àmbits d’experimentació i percepció, 

d’interpretació i creació amb el de la dimensió social i cultural, de manera que en tots els àmbits, 

o fins i tot, en un mateix contingut, podem observar continguts procedimentals, 
conceptuals i actitudinals, tal com es produeix en la complexitat del procés 
d’ensenyament-aprenentatge. 

Ara bé, si prenem com a mostra del nou currículum qualsevol curs de l’ESO en què l’assignatura 

és de caràcter obligatori (2n d’ESO en el quadre d’anàlisi), ens adonem que la quantitat de 

continguts de “primer ordre” és desmesurada per ser implementada amb profunditat. Sembla que 

la LOE continua sense tenir en compte que el nivell de complexitat d’alguns dels continguts 

exposats en el document prescriptiu és molt alta, i enlloc de prendre posició per l’establiment de 

pocs temes d’estudi o d’incidir especialment en les noves tendències socialitzadores de l’EA, es 
manté l’excés de continguts i la miscel·lània d’intencions. 
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Continguts Currículum LOGSE (1992) 
Fets, conceptes i sistemes conceptuals Procediments Valors, normes i actituds 

1. Percepció visual. 
1.1 La llum. Llum i ombra. Valors. 
1.2 Organització del camp visual. Dinàmica 

perceptual 
1.3 Organització del marc graficoplàstic: les imatges. 

Aspectes formals. 

2. Llenguatge visual i plàstic. 
2.1 Elements: visuals, conceptuals i de relació. 
2.2 La composició: bidimensional, tridimensional i en 

el temps 
2.3 Comunicació visual: signes i codis. Missatges 

visuals i plàstics (tipus i funcions). 
2.4 Valors estructurals, expressius, semàntics i 

pragmàtics.  

2.5 Sintaxi dels llenguatges visuals específics.  
3. Expressió graficoplàstica. 

3.1 Obres de creació. Expressivitat i creativitat. 
3.2 La imatge i el fet artístic. Anàlisi d'obres, sobretot 

contemporànies i d'art català. 
3.3 El disseny: síntesi de valors funcionals i estètics. 
3.4 Principals tècniques de producció d'imatges 

bidimensional, tridimensional i en el temps. Els 
materials: suports, pigments, aglutinants i 
dissolvents.  

3.5 Els sistemes de representació 
 

1. Obtenció de la informació visual. 
1.1. Observació directa de les formes sota condicions 

diferents, pel que fa a variants lumíniques i de 
posició. 

1.2. Observació indirecta a partir d'imatges manuals i 
tecnològiques. 

1.3. Retentiva visual respecte a formes i imatges. 
1.4. Descripció de formes i imatges. 

1. Sensibilització envers els fenòmens estètics. 
1.1. Actitud oberta i receptiva tant respecte al medi natural 

com a l'artificial. 
1.2. Sensibilització per la bellesa i l'harmonia. 
1.3. Hàbit d'observació. 
1.4. Respecte envers el patrimoni artístic i cultural tant en 

l'àmbit més immediat com el més general. 

2. Ús del llenguatge visual i plàstic. 
2.1. Definició dels elements que estructuren formes i 

imatges. 
2.2. Representació, objectiva i subjectiva, de formes. 
2.3. Realització de composicions bidimensionals i 

tridimensionals i en el temps. 
2.4. Utilització de signes i codis visuals. 
 

3. Tècniques d'expressió graficoplàstica. 
3.1. Utilització de la tecnologia de producció d'imatges 

amb procediments tradicionals i infogràfics com a 
canal de comunicació i expressió. 

3.2. Anàlisi i interpretació de textos visuals i plàstics. 
3.3. Transformació d'imatges. 
3.4. Transferència a obra plàstica de missatges 

verbals, musicals i gestuals. 
3.5. Experimentació, mitjançant els elements visuals 

del llenguatge visual i plàstic, de propietats i 
possibilitats expressives de tècniques, materials i 
suports. 

2. Interès per la realització de les activitats graficoplàstiques. 
2.1. Interès per la recerca d'informació. 
2.2. Constància en el treball. 
2.3. Organització del pla de treball. 
2.4. Interès per la recerca de noves solucions. 
2.5. Autoexigència en la superació de les pròpies creacions. 
2.6. Interès a participar en activitats de caire artístic en 

general. 
2.7. Responsabilitat en el desenvolupament de l'obra o 

activitat. 
2.8. Reconeixement de la utilitat del llenguatge graficoplàstic i 

de les seves possibilitats informatives. 
 

3. Desenvolupament de la capacitat crítica. 
3.1. Acceptació i respecte envers les obres dels altres. 
3.2. Actitud de crítica raonada sobre qualsevol missatge, 

comunicació, obra de graficoplàstica. 
3.3. Valoració de les pròpies obres i de les dels altres. 
3.4. Autocrítica de la pròpia actuació. 

Quadre n.12. Continguts del Currículum de l’Àrea d’EviP de l’any 1992   conceptes on apareix el terme artístic 
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Continguts currículum LOE (2007) 2n curs ESO 
EXPLORAR I PERCEBRE INTERPRETAR I CREAR DIMENSIÓ SOCIAL I CULTURAL CONNEXIONS AMB 

ALTRES MATÈRIES 
Lectura i interpretació d'objectes artístics i d'imatges 
tot identificant i relacionant els aspectes formals, de 
contingut i contextuals. 

Reconeixement de les finalitats informativa, 
exhortativa, expressiva, estètica i discursiva de la 
comunicació artística i visual. 

Exploració dels possibles significats de les formes i 
les imatges segons el seu context expressiu, 
referencial i simbòlic. 

Reconeixement i comprensió de formes geomètriques 
bidimensionals i tridimensionals i de les seves 
funcions. 

Anàlisi i realització de composicions utilitzant els 
elements conceptuals propis del llenguatge visual 
com elements de descripció i expressió, tenint en 
compte conceptes d'equilibri, proporció i ritme. 

Identificació i experimentació amb elements del 
llenguatge visual com a configuradors de formes i 
imatges (llum, forma, color, textura, dimensió). 

Identificació d'elements del món real i imaginari 
(posició, situació, ritmes, clarobscur, efectes visuals, 
imaginació, fantasia). 

Identificació de recursos del llenguatge audiovisual 
utilitzats en els mitjans de comunicació (premsa, 
publicitat, televisió, Internet). 

Estudi i experimentació a través dels processos, 
tècniques i procediments propis de la fotografia, el 
vídeo i el cinema, i la utilització dels recursos TIC, 
per investigar i produir narratives i discursos en 
format multimèdia. 

Experimentació i utilització de procediments de 
representació en funció de les intencions 
comunicatives, informatives, expressives, 
descriptives, reflexives i crítiques. 

Realització d'apunts, esbossos i esquemes en 
tot el procés de creació (des de la idea inicial 
fins l'elaboració de formes i imatges), facilitant 
l'autorreflexió, autoavaluació i avaluació. 

Dibuix de les formes planes orgàniques i 
geomètriques i aplicació a estructures de formes 
compostes. 

Utilització adequada dels fonaments dels 
sistemes de representació en el disseny 
(descripció, expressió) i aplicació en situacions 
quotidianes. 

Representació personal d'idees, d'acord amb 
uns objectius, utilitzant el llenguatge plàstic, 
visual i audiovisual, els recursos TIC, entre 
d'altres, i manifestant iniciativa, creativitat i 
imaginació. 

Responsabilitat en el desenvolupament 
d'activitats artístiques i visuals individuals o 
col·lectives. 

Construcció de formes bidimensionals en funció 
d'una idea o objectiu amb diversitat de 
tècniques, procediments i materials. 

 

Anàlisi d'obres d'art del patrimoni cultural tot situant-les en 
el context social i territorial d'on provenen i detectant 
similituds i diferències respecte altres societats i cultures. 

Coneixement i utilització de les terminologies 
específiques. 

Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i 
discursius que destaquen en una obra determinada 
(factors personals, socials, ideològics, simbòlics) 

Identificació i comparació de temàtiques, estils i 
tendències de les arts visuals valorant, respectant i 
gaudint del patrimoni històric i cultural. 

Comparació dels missatges audiovisuals provinents de 
diferents mitjans de comunicació (cinema, televisió, 
Internet) amb altres formes de manifestació artística i 
mediàtica. 

Responsabilitat i actitud de valoració i respecte en el 
desenvolupament de les activitats i propostes artístiques, 
tant les pròpies com les dels companyes i les companyes. 

Identificació d'estratègies del llenguatge visual, plàstic i 
audiovisual en l'àmbit de la premsa, la publicitat i la 
televisió. 

Actitud crítica davant les necessitats de consum creades 
per la publicitat i el rebuig dels elements d'ella que 
suposin discriminació de gènere, edat, físic, social, 
cultural, racial, etc. 

Reconeixement i valoració del paper discursiu de la 
imatge en la societat actual. 

Matemàtiques 

Construcció de formes 
bidimensionals i 
tridimensionals. Anàlisi 
d'elements de la 
composició, proporció i 
ritme. 

Tecnologies 

Ús d'instruments i 
tècniques diverses per 
dibuixar, mesurar i 
calcular. 

Ciències socials 

Valoració de la necessitat 
de preservar i donar a 
conèixer el patrimoni 
cultural de les societats. 

Llengua 

Elaboració de projectes 
audiovisuals i 
experimentació de les 
diferents fases de la 
producció: definició de la 
idea, del públic a qui 
s'adreça, del mitjà que 
s'utilitza, elaboració del 
guió, entre altres. 

 

Quadre n.13 . Continguts del Currículum de l’Àrea d’EviP de l’any 2007 
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Com a darrer aspecte d’anàlisi, cal recordar la necessitat d’especificació curricular demostrada 

en l’anterior Reforma ja que la necessitat de continguts prescriptius és molt acusada en les 

nostres aules. Molts professionals prefereixen seguir les propostes que se’n deriven a través de 

les editorials enlloc d’apostar per programes personalitzats o innovadors que comporten molta 

més feina. El resultat és la necessitat de propostes (mòduls, unitats didàctiques) més concretes, 

per la qual cosa el Disseny Curricular de la Reforma LOGSE va patir un important procés 

d’especificació. Així doncs, malgrat el disseny curricular LOGSE s’anunciava com un currículum 

flexible “a completar en les aules”, finalment presentava una deliberada especificació del saber a 

ensenyar33, una unificació en els temaris dels llibres de text i en les programacions escolars, i 

una visió gairebé unilateral de l’educació artística, entesa com a l’ensenyament d’un llenguatge 

universal al qual podem accedir com si es tractés d’un idioma o un sistema tècnic.  

Què passarà amb el currículum aprovat per la LOE que neix amb un esperit de flexibilitat i 

autonomia i que deu la seva concreció a “les característiques del grup de nois i noies, de l'equip 

docent que és el responsable de la seva aplicació, de les característiques del centre i de l'entorn 

territorial on està ubicat”? Poc a poc també s’anirà concretant amb d’altres decrets? Està 

preparat el professorat per a rebre la tasca d’autodefinir la seva pràctica en funció del context, 

l’alumnat o la inovació? 

 

 

 

Orientacions didàctiques i consideracions sobre el desenvolupament 
del currículum: 

 

Un cop analitzats els nuclis dels currícula LOGSE i LOE, caldria comentar alguns dels apartats 

dels redactats en què s’expliciten les orientacions didàctiques per a l’ensenyament-aprenentatge 

o per a l’avaluació, ja que en elles es desenvolupen concepcions psicopedagògiques de gran 

importància. 

                                                 
 
33 El currículum aprovat l’any 1992 disposava d’una estructura general, però també categoritzava i 
especificava els coneixements en un grau elevat, de manera que el primer nivell de concreció curricular 
(estatal i d’àmbit autonòmic) ja no era un “decret de mínims” sinó que podia ser titllat d’un llistat de caire 
totalment prescriptiu. Posteriorment, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el 
Decret 179/2002 aprovà unes modificacions curriculars en què els continguts conceptuals es definien fins a 
detallar els subtemes d’una possible unitat didàctica, de manera que es concretaven cada vegada més els 
conceptes a impartir en les aules, tot allunyant la idea d’una implementació autònoma del currículum 
segons els centres, els contextos o les ideologies 
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En el Currículum LOGSE, s’establien una sèrie d’indicacions metodològiques (amb caire 

prescriptiu) sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació. En el primer cas, es 

tractava d’orientacions per a la programació que hauria de dur a terme el professorat en el 

moment d’adaptar el currículum al context de l’escola i l’aula (segon i tercer nivell de concreció):  

- orientacions feien referència a la base psicopedagògica en què es fonamentava la 

Reforma de la LOGSE, el constructivisme  

- l’aposta per l’aprenentatge significatiu, 

- l’adequació del procés d’ensenyament a les diverses necessitats i interessos dels 

alumnes, l’atenció a la diversitat 

- el caràcter eminentment pràctic de l’assignatura, encara que també es suggerien la 

altres estratègies didàctiques com les observacions i experimentacions a partir del simple 

ús de bases documentals, fotogràfiques, plàstiques o escrites “d’acord amb la capacitat 

de comprensió i abstracció que ja té l’alumne”, (fet que demostrava la consideració “poc 

seriosa” que havia tingut l’assignatura fins el moment i la necessitat de considerar el seu 

caràcter teòric).  

- el vincle de l’assignatura d’EViP amb el món laboral i amb processos de treball, 

mitjançant el plantejament de processos industrials o de disseny d’objectes (altra vegada 

el domini de les tendències productiva i professionalitzadora de l’EA). 

 

El nou disseny curricular definit en la LOE recull gran part de les orientacions de la LOGSE però 

introdueix noves reflexions a partir del nou context educatiu emergent. En una “societat de la 

informació” canviant que es renova contínuament, els paràmetres curriculars de l’escola no 

abasten la multitud de coneixements científics, tecnològics i socials a transmetre. És a dir, 

segons P. Marques (2007), “els dissenys curriculars constitueixen una proposta òptima però no 

abastable per a la totalitat de la població escolar, hores d’ara molt àmplia i diversa, amb alumnes 

d’incorporació tardana i amb alguns col·lectius –més nombrosos des de l’ampliació de 

l’escolarització fins els 16 anys-, que presenten notables problemes conductuals i 

d’aprenentatge. Davant aquests dissenys curriculars, que representen allò que és òptim, les 

competències bàsiques suposen els sabers, les habilitats i les actituds bàsiques que tots els 

estudiants haurien d’aconseguir, d’acord amb les finalitats generals de l’ensenyament obligatori, 

per tal de poder comprendre i actuar a la societat actual.” 

A partir d’aquestes necessitats i, sota la pressió de la Unió Europea, sorgeix un nou concepte a 

incloure en el Currículum, les competències bàsiques, un concepte tradicionalment vinculat al 

món laboral que s’assimila ràpidament en el món de l’ensenyament:  
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“S’entén per competència la capacitat d’usar funcionalment i de manera integrada els 

coneixements, les habilitats i les actituds que tenim, en contextos i situacions diferents, i 

implica comprensió, reflexió i discerniment. La competència va més enllà del “saber” i del 

“saber fer o aplicar”, perquè inclou també el “saber ser o estar”. 

Es consideren competències bàsiques aquelles que són imprescindibles perquè la persona 

es pugui inserir i desenvolupar plenament en la societat. Aquestes competències estan 

recollides en els objectius i continguts de l’ESO i inclouen conceptes, procediments i 

actituds, valors i normes. Les competències bàsiques s’assoleixen progressivament al llarg 

de l’etapa.” 

Aíxí doncs, segons el mateix Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya, 2003) són: 

“...les eines necessàries per entendre el món en què (els alumnes) estan creixent i que els 

guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir 

activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A 

més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, 

saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots 

aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així 

persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, 

incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves 

situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.  

 

Competències bàsiques

 

Esquema sobre les competències bàsiques a 
http://www.xtec.cat/estudis/primaria/06_curriculum_2007/decret_primaria_difusio.ppt#283,24,Competències bàsiques 
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La necessitat d’aquestes Competències bàsiques ja s’havia detectat en l’àmbit europeu amb 

certa anterioritat. A la Conferència de Jomtien (1990) i a l’informe de la UNESCO de l’any 1996 

es discuteix sobre la vàlua d’aquestes competències en l’aprenentatge, de manera que s’entenen 

com a les eines bàsiques (lectura, escritura, expressió oral, càlcul, ressolució de problemes...) o 

els continguts bàsics (coneixements teòrics i pràctics, valors i actituds) per viure amb dignitat  i 

desenvolupar-nos en un marc de llibertat.  

R. Juanola i M. Calbó, en el seu article “Transición, competencia y convergencia europea: 

algunos para la educación artística (2005) analitzen les competències proposades a partir de la 

Conferència Nacional d’Educació des del punt de vista de l’Educació Artística per arribar a les 

següents conclusions:  

• Malgrat que es dóna una consideració “instrumental” a l’Àrea d’EviP, -ja que se la 

relaciona estretament amb les de llenguatge i matemàtiques-, aquesta 

consideració no es tradueix en una definició de competències similars a les 

d’aquestes disciplines 

• Si el currículum oficial aposta per una EViP de caire lingüístic, les competències 

bàsiques de l’ESO deixen de banda l’àmbit lingüístic visual per destacar-ne les 

dimensions oral i escrita (parlar/escoltar, llegir i escriure). 

• Encara que en el Currículum es tenen en compte les característiques 

instrumentals i tècniques de l’EviP com un potencial per a la transversalitat i la 

interdisciplinarietat, les Competències bàsiques sobre aquestes dimensions es 

tradueixen tan sols en els àmbits matemàtic i tècnicocientífic. 

Amb aquesta síntesi, R. Jaunola i M. Calbó ratifiquen la precarietat i la menysvaloració social de 

la disciplina, ja que les intencions de situar-la en el nivell d’un llenguatge artístic i cultural 

necessari per a comprendre les manifestacions de la societat en què vivim, no es veuen 

reflectides en les competències bàsiques marcades en la CNE publicades per la Generalitat de 

Catalunya el 2003. Les autores de l’article, però, llencen un seguit de línies molt escaients per tal 

d’establir nous diàlegs en l’elaboració de Competències bàsiques que facin referència a l’EA:  

- la recuperació de conceptes vinculats des de sempre a l’educació artística (les 

intel·ligències múltiples, l’estètica com a pensament o la necessitat de fomentar la 

creativitat o altres estratègies cognitives com a possibles vies de coneixement) 

- la definició sempre provisional de coneixements bàsics (invariables i multiculturals ) propis 

de la cultura visual i artística del món 

- i la consideració del coneixement artístic i cultural com a clau per a afrontar elements tan 

conflictius a nivell social com la diversitat o el seu contrari, l’homogeneïtzació cultural. 
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Pel que fa a les orientacions per a l’avaluació, el Currículum situava les principals finalitats 

d’aquesta en el procés d’ensenyament-aprenentatge, ja que permet als docents la planificació del 

procés d’ensenyament i la posterior comprovació de la seva eficàcia. Segons Agirre (2005:61), 

“respecte l’avaluació la Reforma recull les teories de l’aprenentatge desenvolupades entre els 

setanta i els vuitanta. Encara que reconeix la manca de tradició avaluadora i les dificultats que 

això comporta per a una àrea com la nostra, el disseny curricular preveu un tipus d’avaluació 

bàsicament qualitativa (més qualitativa conforme s’atansa a les etapes més baixes) i vinculada al 

procés, més que a la qualificació del producte fina. Encara que hi ha aspectes que poden ser 

perfectament avaluables mitjançant instruments propis de l’avaluació quantitativa”. 

Així doncs, en el primer nivell de concreció curricular es defensa la necessitat d’avaluar, encara 

que sota un desplegament de diverses possibilitats avaluatives com les següents: 

• L’avaluació inicial (vinculada al concepte constructivista de l’aprenentatge significatiu) i 

que hauria de facilitar la recopilació d’aprenentatges, errors i concepcions de l’alumne per 

tal de definir el punt de partida d’un tema, projecte o unitat didàctica. 

• L’avaluació formativa, que engloba totes les activitats d’observació sistematizada, les 

activitats de seguiment (pautes, fulls d’observació, de dades o registres) o les proves 

puntuals (exàmens). Aquesta té com a objectiu l’afavoriment del progrés en els processos 

d’aprenentatge. 

• L’avaluació sumativa o final, entesa com l’estratègia d’avaluació més practicada en el 

món de l’ensenyament. L’avaluació sumativa té una finalitat de comprovar si l’alumne ha 

progressat des de l’avaluació inicial; si s’han aconseguit els objectius marcats. 

Aquests sistemes de diagnosi generals a totes les àrees del saber també són aplicables a l’EA, 

però el gran dilema de l’avaluació en la disciplina és la dificultat per establir aprenentatges o 

tasques objectives i comprovables. Les orientacions didàctiques només estableixen que les 

estimacions avaluatives tant poden ser qualitatives com quantitatives, però no fa referència a les 

qüestions de la subjectivitat o de l’innatisme, tan arrelades en les concepcions de l’EA. 

L’avaluació apareix reflectida com un mecanisme de millorament de la qualitat de l’ensenyament, 

per la qual cosa, se la cataloga com “una activitat implícita al mateix fet educatiu i s’inicia amb la 

definició dels objectius a partir dels quals es fixen les capacitats a desenvolupar.” Les 

orientacions en l’àmbit de l’avaluació no es concreten en gran mesura i, a diferència de la 

coneguda proposta d’Eisner en què es consideren tres àmbits per a l‘avaluació: el productiu, el 

crític i el cultural (Eisner, 1972:185-216), en el Currículum de la Reforma només es fa referència 

a la subdivisió de continguts i objectius segons procediments, fets i actituds, per tal que el 

professorat tingui en compte aquesta subdivisió a l’hora d’avaluar.  
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En aquest sentit, alguns autors (Juanola, Morales) relacionen els àmbits proposats per Eisner 

amb els que subdivideixen els àmbits d’aprenentatge a la Reforma: la dimensió cultural recolliria 

els continguts de fets i conceptes, la dimensió productiva, els de procediments i la dimensió 

crítica , els continguts de valors i actituds, ja que en les orientacions didàctiques s’insisteix en la 

consideració diferencia de l’avaluació en cadascun d’ells. 

En darrer terme, les orientacions per a l’avaluació insisteixen en la rellevància de fixar amb 
anterioritat els criteris d’avaluació, fet que es pot entendre en una matèria que tradicionalment 

havia deixat de banda la planificació i previsió del procés d’aprenentatge. Finalment s’entra en un 

procés organitzatiu de l’àrea d’EviP que reconeix que, “malgrat l’evidència de què en l’art no tot 

es pot ensenyar, hi ha moltes coses que mitjançant activitats i experiències adequades es poden 

aprendre” (Agirre,2005:119). 
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3.3. Programa didàctic d’EViP per a la CPAC 
 

 

 

L’anàlisi del disseny curricular que ha definit l’EViP en els darrers quinze anys (LOGSE) i la seva 

comparació amb el currículum aprovat el 2007 (LOE) ens facilita una familiarització amb els 

canvis incorporats a l’assignatura, una presa de consciència de les tendències que s’estan 

promovent, i un coneixement de les possibilitats d’acció del nou disseny. 

A continuació es presenta un programa didàctic que parteix de totes aquestes premisses i intenta 

prendre una posició de creativitat i entusiasme davant la “relativa autonomia” normativa del nou 

currículum. Amb aquest programa didàctic es pretén traçar unes línies coherents amb la meva 

trajectòria personal i amb les meves concepcions sobre Educació Artística, alhora que vol tenir 

en compte el context, el centre i l’alumnat amb qui treballo des de fa deu anys.  

El programa distribueix al llarg de l’etapa de l’ESO una sèrie de qüestions o temàtiques d’estudi 

vinculades als continguts del nou currículum (quadre n.14). El programa pot servir d’exemple 

d’aplicació curricular, però no té perquè ser seguit en el mateix ordre ni en la seva totalitat, ja que 

cada proposta educativa no deixa de ser “un camí que s’obre i cada educador ha de trobar la 

seva ubicació en relació amb les problemàtiques que resulten pròximes i amb sentit per tal de 

constituir experiències d’aprenentatge”(Hernández, 2007a:55). 

 

 OBJECTES D’ESTUDI PROPOSTES TEMÀTIQUES VINCULADES 

 
2n ESO 
 

L’obra d’art i les convencions artístiques 
Cultura visual  
El disseny en la quotidianitat  

Convencions artístiques a debat  
Visions i comprensions de l’entorn 
Creativitat al servei de la producció? 

 
3r ESO 
 

La producció artística 
 
Els nous mitjans de la cultura visual 

Nous procediments per a l’art. El cos com a tema, 
tècnica i excusa 
Realitats i ficcions. El nivell de certesa de les 
imatges 

 
4t ESO 
(optativa) 
 

La producció artística des de la contemporaneïtat 
Tècniques artístiques tradicionals i innovadores 
Cultura visual, la publicitat  
Projectar-dissenyar 

Art i cultura, arts i cultures  
Revisió dels clàssics  
Espai i territori en imatges.  
Dinàmiques urbanes, rurals, o globals? 

Quadre n. 14. Proposta de programa didàctic d’EViP per a la CPAC 
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El programa didàctic proposat té com a fonament el marc teòric de referència presentat a 

l’apartat 3.1 i recull els indicadors de futur exposats també en l’apartat 3.2. Es tracta d’un 

Programa per a la Comprensió de la Producció Artística Contemporània (CPAC) que no pretén 

aportar tan sols un desplegament curricular amb continguts predefinits, si no construir-se a partir 

d’una sèrie d’interrogants sobre l’art que puguin servir per a que l’estudiant es plantegi qüestions 

crítiques sobre el seu món i sobre la seva experiència. 

Pel que fa a la distribució horària, el Programa parteix de l’assignació proposada pel 

Departament d’Educació34, ja que molts centres han optat per seguir la normativa suggerida. 

Amb aquesta distribució, el curs de 2n d’ESO disposa de 3h lectives setmanals i 3r d’ESO d’1h. 

En la mateixa direcció, cal tenir present que en aquests dos cursos l’assignatura és d’oferta 

obligatòria i que a 4t d’ESO passa a oferir-se dins el currículum de matèries específiques 

optatives. 

Les temàtiques seleccionades per a 2n pretenen ser una introducció a la comprensió de la 

producció artística a través del qüestionament de les convencions artístiques i dels estereotips 

sobre el món de l’art (Convencions artístiques a debat); una posterior ampliació del concepte de 

producció artística cap a la cultura visual que els envolta (Visions i comprensions de l’entorn) i un 

plantejament sobre el món de la producció artística vinculada al consum (Creativitat al servei de 

la producció?). 

El curs de 3r d’ESO es planteja com un enllaç amb les pràctiques artístiques més 

contemporànies (Nous procediments per a l’art) i amb els interesos de l’alumnat (Realitats i 

ficcions). D’altra banda, és un bon moment per plantejar la recerca en l’alumnat per a incentivar 

la producció de projectes personals (El cos com tema, tècnica i excusa o El nivell de certesa de 

les imatges). 

Finalment, en aquesta recerca només s’esbossen algunes temàtiques interessants per a la 

matèria optativa de 4t d’ESO ja que cada curs pot variar en funció del nombre, tipologia i 

interessos de l’alumnat que l’ha triat. Amb tot, s’exposen propostes com la revisió del concepte 

artístic en funció de diverses posicions culturals i de poder (Art i cultura, arts i cultures); la revisió 

d’obres clàssiques sota els nous mitjans i les noves mirades multiculturals (Revisió dels clàssics); 

els vincles establerts entre la cultura visual i la noció d’identitat-nació-territori (Espai i territori en 

imatges) o el nexe entre projectes arquitectònics o urbanístics i projectes socials.  

 

                                                 
 
34 Annex 4 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundaria obligatòria (DOGC núm. 4915, 29.06.2007). Assignacions horàries de les diferents 
matèries (mitjana setmanal) 
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Desglossament del currículum LOE segons els objectes d’estudi proposats 

2n ESO (105 hores: 3 hores setmanals) 

L’OBRA D’ART I LES CONVENCIONS ARTÍSTIQUES 

 Anàlisi d’obres d’art del patrimoni cultural tot situant-les en el context social i 
territorial d’on provenen i detectant similituds i diferències respecte altres 
societats i cultures. 

 Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i discursius que 
destaquen en una obra determinada (factors personals, socials, ideològics, 
simbòlics) 

 Identificació i comparació de temàtiques, estils i tendències de les arts visuals 
valorant, respectant i gaudint del patrimoni històric i cultural. 

 Lectura i interpretació d’objectes artístics i d’imatges tot identificant i 
relacionant els aspectes formals, de contingut i contextuals. 

- Anàlisi i realització de composicions utilitzant els elements 
conceptuals propis del llenguatge visual com elements de descripció 
i expressió, tenint en compte conceptes d’equilibri, proporció i ritme. 

- Identificació d’elements del món real i imaginari (posició, situació, 
ritmes, clarobscur, efectes visuals, imaginació, fantasia). 

 Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu 
context expressiu, referencial i simbòlic. 

EL PROJECTE PERSONAL 

 Coneixement i utilització de les 
terminologies específiques. 

 Estudi i experimentació a través 
dels processos, tècniques i 
procediments propis de la 
fotografia, el vídeo i el cinema, i 
la utilització dels recursos TIC, 
per investigar i produir narratives 
i discursos en format multimèdia.  

 Experimentació i utilització de 
procediments de representació 
en funció de les intencions 
comunicatives, informatives, 
expressives, descriptives, 
reflexives i crítiques. 

 Realització d’apunts, esbossos i 
esquemes en tot el procés de 
creació (des de la idea inicial fins 
l’elaboració de formes i imatges), 
facilitant l'autorreflexió, 
autoavaluació i avaluació. 

 Representació personal d’idees, 
d’acord amb uns objectius, 
utilitzant el llenguatge plàstic, 
visual i audiovisual, els recursos 
TIC, entre d’altres, i manifestant 
iniciativa, creativitat i imaginació. 

 Construcció de formes 
bidimensionals en funció d'una 
idea o objectiu amb diversitat de 
tècniques, procediments i 
materials. 

 Responsabilitat en el 
desenvolupament d'activitats 
artístiques i visuals individuals o 
col·lectives. 

 Responsabilitat i actitud de 
valoració i respecte en el 
desenvolupament de les 
activitats i propostes artístiques, 
tant les pròpies com les dels 
companyes i les companyes. 

 

CULTURA VISUAL 

 Reconeixement de les finalitats informativa, exhortativa, expressiva, estètica i 
discursiva de la comunicació artística i visual. 

 Identificació d'estratègies del llenguatge visual, plàstic i audiovisual en l'àmbit 
de la premsa, la publicitat i la televisió. 

 Identificació de recursos del llenguatge audiovisual utilitzats en els mitjans de 
comunicació (premsa, publicitat, televisió, Internet). 

 Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu 
context expressiu, referencial i simbòlic. 

 Actitud crítica davant les necessitats de consum creades per la publicitat i el 
rebuig dels elements d'ella que suposin discriminació de gènere, edat, físic, 
social, cultural, racial, etc. 

 Reconeixement i valoració del paper discursiu de la imatge en la societat 
actual. 

EL DISSENY EN LA QUOTIDIANITAT 

 Reconeixement i comprensió de formes geomètriques bidimensionals i 
tridimensionals i de les seves funcions. 

 Dibuix de les formes planes orgàniques i geomètriques i aplicació a 
estructures de formes compostes. 

 Utilització adequada dels fonaments dels sistemes de representació en el 
disseny (descripció, expressió) i aplicació en situacions quotidianes. 

Quadre n.15. Proposta de distribució de continguts del nou currículum (LOE) segons objectes d’estudi, per a 
2n d’ESO 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 101 
 

 
3r ESO (35 hores: 1 hora setmanal) 

LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA  

 Observació, anàlisi i reflexió sobre els objectes artístics tot 
sintetitzant i destacant els valors més importants. 

 Anàlisi de composicions utilitzant els elements conceptuals 
propis de les arts visuals. 

 Establiment de relacions entre els factors personals, socials, 
plàstics, i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les 
representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació 
oral dels resultats.  

 Experimentació i exploració dels elements i les temàtiques 
que estructuren i configuren formes, imatges i temàtiques. 

 

EL PROJECTE PERSONAL 

 Representació de formes a partir de punts de 
partida diversos, reflexionant sobre aspectes 
com la posició, la situació, els ritmes, el 
clarobscur, els efectes visuals, la imaginació, la 
fantasia, la comprensió i la proposta alternativa. 

 Realització d'apunts, esbossos i esquemes en tot 
el procés de creació (des de la idea inicial fins a 
la concreció de resultats), facilitant l'autoreflexió, 
l'autoavaluació i l'avaluació. 

 Creació col·lectiva de produccions artístiques 
visuals i audiovisuals. 

 Responsabilitat en el desenvolupament de 
l'activitat pròpia o col·lectiva. 

 Construcció de formes bidimensionals i 
tridimensionals en funció d'una idea o objectiu 
amb diversitat de materials. 

 Utilització dels fonaments dels sistemes 
convencionals projectius, amb finalitats 
descriptives i creatives. 

 Aplicar la geometria descriptiva en la 
representació de cossos i espais. 

 Utilització dels recursos TIC per a la recerca i 
creació d'imatges. 

 Construcció de propostes multidisciplinars en 
funció d'una idea o objectiu amb diversitat de 
materials, tècniques i procediments. 

 Acceptació, respecte i valoració crítica vers les 
activitats artístiques pròpies i les dels companys 
i les companyes. 

ELS NOUS MITJANS DE LA CULTURA VISUAL 

 Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i 
relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i 
significat, discursius i contextuals. 

 Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació 
amb la resta de manifestacions artístiques. 

 Estudi i experimentació a través dels processos, tècniques i 
procediments propis de la fotografia, el vídeo i el cinema i la 
utilització de recursos TIC per investigar i produir narratives i 
discursos audiovisuals i en format multimèdia. 

 

 

Quadre n.16. Proposta de distribució de continguts del nou currículum (LOE) segons objectes d’estudi, per a 
3r d’ESO 

 

Els quadres n. 15, 16 i 17, 18a i 18b evidencien les possibilitats d’adequació de l’actual 

currículum als eixos temàtics que el professorat consideri més adients en relació al context on es 

troba, a les possibilitats del centre o a les característiques de l’alumnat. La selecció d’aquests 

eixos impliquen un posicionament respecte a la matèria, alhora que també demanen la necessitat 

d’una constant revisió, avalució i actualització.  

A partir del programa presentat cada objecte d’estudi o bloc temàtic es pot desenvolupar en una 

o vàries unitats de programació (unitats didàctiques), i en la nostra recerca es tradueix en el 

desenvolupament del bloc sobre la Producció artística com a model experimental (apartat 4).  
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Continguts  4t ESO (optativa, 105 hores: 3 hores setmanals) 

LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA DES DE LA CONTEMPORANEÏTAT 

 Reconeixement, comprensió i interpretació de representacions visuals des 
diferents períodes artístics establint i reflexionant sobre els seus sentits i els 
discursos des d'una perspectiva contemporània. 

 Reconeixement i valoració del paper de les obres d'art com a font d'informació 
sobre la vida i el pensament de les societats, contemporànies i històriques, tot 
reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius. 

 Contextualització de les obres estudiades en el seu entorn social i històric. 

EL PROJECTE PERSONAL 

 Interès per la recerca 
d'informació i constància en el 
treball. 

 Interès per la recerca de 
materials, suports, tècniques i 
eines per aconseguir un 
resultats satisfactoris. 

 Realització d'experimentacions 
amb materials diversos. 

 Desenvolupament i 
representació personal de les 
idees cercant recursos propis i 
introduint processos per al 
desenvolupament de la 
creativitat i la imaginació. 

 Autoexigència i esperit de 
superació en els processos i 
creacions pròpies. 

 Construcció de formes 
bidimensionals i 
tridimensionals en funció d'una 
idea o objectiu amb diversitat 
de materials. 

 Elaboració de projectes 
artístics i de comunicació 
audiovisual de forma creativa i 
cooperativa. 

 Introducció gradual de la 
terminologia específica com a 
recurs per a la narració i 
verbalització de les propostes. 

 Realització i seguiment del 
procés de creació: esbós 
(croquis), guió (projecte), 
presentació final (maqueta) i 
avaluació (autoreflexió, 
autoavaluació i avaluació 
col·lectiva del procés i del 
resultat final).  

 Ús de tècniques de descripció 
objectiva de les formes com a 
part del procés creatiu. 

 

TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES TRADICIONALS I INNOVADORES 

 Anàlisi, comprensió i ús de les tècniques artístiques tradicionals: dibuix artístic, 
volum i pintura, gravat, reprografia, collage, escultura, i descripció objectiva de 
les formes com a part del procés creatiu. 

 Introducció del gust per la cultura cinematogràfica i la seva relació amb les arts. 

 Aplicació de les tècniques multimèdia a l'edició d'imatges estàtiques i animades, 
a la interactivitat i a l'elaboració de propostes multidisciplinàries. 

 Aplicació de la imatge fixa i animada i recursos de les TIC en les creacions 
multimèdia. 

LA CULTURA VISUAL, LA PUBLICITAT 

 Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual. 

 Reconeixement de la sintaxi dels llenguatges visuals del disseny (gràfic, 
interiorisme, modes) i audiovisual (cinema i vídeo). 

 Reconeixement dels principals agents de producció visual i audiovisual en el 
procés d'elaboració dels productes. 

 Reflexió a l'entorn de les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de 
comunicació en la societat. 

 Identificació i interpretació de les imatges i les propostes de l'entorn del disseny 
i la publicitat, de l'àmbit del vídeo, la fotografia i el multimèdia i també del 
cinema i de la televisió. 

PROJECTAR-DISSENYAR 

 Anàlisi dels valors funcionals, estètics, culturals i discursius en les arts 
aplicades, i del disseny. 

 Lectura de representacions bidimensionals d'obres arquitectòniques i urbanisme 
i d'objectes i artefactes tècnics. 

 Reconeixement d'entorns i àmbits d'aplicació dels sistemes de representació 
Aplicació de la geometria plana i geometria descriptiva en la representació de 
formes, cossos i espais arquitectònics i del paisatge. 

 Ús de la normalització en els treballs que així ho requereixin. 

Quadre n.17. Proposta de distribució de continguts del nou currículum (LOE) segons objectes d’estudi, per a 
4t d’ESO 
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Quadre-resum dels continguts (simplificats) en els tres cursos de l’ESO 
 

 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTES 
D’ESTUDI 
(BLOCS 
TEMÀTICS) 

L’obra d’art i les convencions 
artístiques 

Obres d’art de diversos 
patrimonis culturals 
Aspectes formals, estètics, de 
context i discursius de l’obra d’art 
Estils, temàtiques i tendències de 
l’art 
Lectura i interpretació d’objectes 
artístics i imatges 
Anàlisi i realització de 
composicions (ús elements 
conceptuals, descripció i 
expressió)  
Exploració de significats de 
formes i imatges 

 

El producte artístic 
Observació, anàlisi i reflexió de 
l’objecte artístic 
Anàlisi de composicions 
Cultura visual: relacions factors 
personals, socials, plàstics i 
simbòlics amb valors estètics i 
artístics 

 
 
 
 

La producció artística des de la 
contemporaneïtat 

Períodes artístics des de la 
contemporaneïtat 
L’obra d’art com a font 
informativa i filosòfica, com a font 
narrativa i de coneixement 
Contextualització d’obres 
artístiques a nivell social i històric 

Cultura visual 
Comunicació visual, finalitats 
Estratègies comunicatives i 
recursos del llenguatge visual 
Exploració de significats de 
formes i imatges 
Actitud crítica davant la publicitat 
(consumisme, discriminació de 
gènere, sexisme...) 
El paper discursiu de la imatge a 
l’actualitat 

 

Els nous mitjans de la cultura 
visual 

Lectura i interpretació de 
formes i imatges 
La cultura cinematogràfica en 
relació a d’altres 
manifestacions artístiques 
Els nous mitjans: fotografia, 
cine, vídeo, TIC, multimèdia 

 

Tècniques artístiques tradicionals 
i innovadores 

Les tècniques artístiques 
tradicionals: coneixement i 
comprensió com a part del procés 
creatiu 
La cultura cinematogràfica 
Tècniques multimèdia 
Tècniques d’animació i recursos 
TIC 

El disseny en la quotidianitat  
Els fonaments dels sistemes de 
representació en el disseny i 
aplicació en situacions 
quotidianes (formes 
geomètriques, aplicació a 
estructures) 

 

 La cultura visual, la publicitat 
Elements bàsics de la 
comunicació audiovisual 
Sintaxi dels llenguatges visuals 
del disseny i audiovisual 
Els agents de producció visual i 
audiovisual 
Estratègies de la publicitat i els 
mitjans de comunicació 
Identificació i interpretació 
d’imatges i propostes de disseny i 
vídeo 

  
Projectar-dissenyar 

Valors funcionals, estètics, 
culturals i discursius en arts 
aplicades i disseny 
Lectura d’obres arquitectòniques i 
projectes urbanístics 
Àmbits d’aplicació dels sistemes 
de representació, la geometria 
descriptiva i la normalització 
 

Quadre-resum n. 18a 
 
 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 104 
 

 
 
 

 UNITATS TEMÀTIQUES 2n 
ESO 

UNITATS TEMÀTIQUES 3r 
ESO 

UNITATS TEMÀTIQUES 4t 
ESO 

CONTINGUTS 
VINCULATS 
AL 
PROJECTE 
PERSONAL I 
L’AVALUACIÓ 

Processos, tècniques i 
procediments tradicionals i 
innovadors (foto, cine, video, TIC) 
Processos de projectació (apunts, 
esbossos, esquemes) 
Projectes individuals i col·lectius 
 

Processos, tècniques i 
procediments bi i tridimensionals,  i 
innovadors (foto, cine, vídeo, TIC) 
Processos de projectació (apunts, 
esbossos, esquemes, sistemes 
projectius) 
Projectes col·lectius de 
produccions visuals i audiovisuals 
Construcció de propostes 
multidisciplinars 
 

Recerca i experimentació a través 
de tècniques tradicionals i 
innovadores 
Desenvolupament de projectes 
personals, creativitat i imaginació 
Verbalització de propostes 
Processos de projectació: esbós 
(croquis), guió (projecte), 
presentació final (maqueta) i 
avaluació 
Projectes individuals i col·lectius 
 

Autorreflexió, autoavaluació i 
avaluació 
Iniciativa, creativitat i imaginació 
Responsabilitat 
Valoració i respecte activitats dels 
companys 
 Propi treball 
 Patrimoni 
 

Autorreflexió, autoavaluació i 
avaluació 
Responsabilitat 
Valoració i respecte activitats dels 
companys i del propi treball 
 

Autoexigència i esperit de 
superació 
Autorreflexió, autoavaluació i 
avaluació col·lectiva 
Treball cooperatiu 

Quadre-resum n. 18b (continuació) 
 

 

En conclusió, a través d’aquest Programa Didàctic per a la CPAC i dels exemples desenvolupats 

es pretén encoratjar el professorat a dotar de significació la seva pròpia tasca al mateix 
moment que dota de significació l’aprenentatge del seu alumnat.  

El currículum ha de ser una eina estructural que ha de facilitar la lliure elecció de metodologies i 

projectes d’aprenentatge, per la qual cosa, el fil argumental d’un programa curricular d’EViP 
al voltant de la Producció Artística Contemporània, pot desvetllar un seguit de temes 
d’estudi sobre la CPAC que poden sorgir en funció de la formació del docent o del context en 

què desenvolupi la seva tasca professional, i que han de ser rellevants per tal d’afavorir el 
plantejament de qüestions, l’expansió dels sentits i el desenvolupament d’una mirada 
estètica sobre la realitat, ja que, segons F. Hernández (2007:80), els temes o problemes 

seleccionats han d’establir connexions amb l’experiència subjectiva i social del grup, “el que 

significa que responen a a les seves inquietuds, els planteja desafiaments, els invita a establir 

relacions i a gaudir del plaer d’aprendre. No és per tant, que els “agradin” o els “interessin”, si no 

que els impliquen i desafien”. 
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4. OBJECTIU 2: DISSENY DEL MODEL  EXPERIMENTAL 
D’EVIP PER LA CPAC 

 

4.1. Model didàctic experimental:                    
Unitat didàctica La producció artística 

4.2. Instruments d’observació i avaluació de la 
Unitat experimental 
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4.1.  Model didàctic experimental. Unitat didàctica:                    
La producció artística 

 

 

 

L’establiment d’indicadors en la didàctica de l’art és un interessant procés que ens aporta moltes 

idees per a la nostra proposta experimental i en base als indicadors desenvolupats en l’anterior 

apartat es configura el model didàctic experimental per a la Comprensió de la Producció Artística 

Contemporània (CPAC). 

El model es desenvolupa entorn d’una temàtica complexa, la de la producció artística i la 

presentem com una guia per al professorat amb els següents apartats: 

 

o Introducció  

o Objectius i proposta de desenvolupament 

o Enllaços amb el currículum de la LOE 

o Desenvolupament de la proposta 

 La producció artística a l’actualitat 

 3r ESO. El cos com a tema, tècnica i excusa  

 4t ESO. La guerra civil espanyola 

 El projecte artístic 
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U N I T A T  D I D À C T I C A :  

L A  P R O D U C C I Ó  A R T Í S T I C A   

 

M o d e l  e x p e r i m e n t a l  
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GUIA DIDÀCTICA PER AL PROFESSORAT 

LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA 
 
 

 

INTRODUCCIÓ 

Aquest primer objecte d’estudi reprèn l’aproximació a les concepcions sobre l’obra d’art 
iniciat a segon curs i introdueix l’alumnat en els nous procediments per a la producció 
artística. Tanmateix, aquesta aproximació implica un descobriment sobre què s’entén per 
art, qui ho defineix o per a què serveix i ha de permetre contrastar les nocions i creences 
de l’alumnat amb les nocions establertes per la societat en la que es mouen. 

Així doncs, a partir de les concepcions i estereotips que té l’alumnat sobre les funcions, 
sobre els significats i sobre els valors de l’obra artística, es proposa un descobriment dels 
moviments artístics de segona meitat del s.XX i principis del s.XXI per tal de resseguir els 
canvis tècnics i conceptuals que van implicar, alhora que s’introdueix el debat sobre els 
límits de la producció artística i el qüestionament sobre el seu paper en la societat actual.  

D’altra banda, el coneixement d’autors, obres i moviments artístics de la segona meitat del 
s. XX i XXI, així com l’aproximació a productes de la cultura visual que tradicionalment no 
s’han considerat artístics, pot esdevenir una exemplificació de la problemàtica de 
l’establiment de límits i dogmes en el camp de l’art, un camp en constant canvi i expansió. 
Ara bé, per tal que l’alumnat no es senti totalment perdut en la indefinició i la multiplicitat de 
productes i tècniques contemporànies, un cop presentades les noves tècniques, els nous 
mitjans i les noves temàtiques de l’art, seria interessant facilitar exemples sobre aquesta 
diversitat a través d’un tema-centre d’interès35 i, d’aquesta manera, mostrar un ampli ventall 
de produccions artístiques per interpretar el mateix contingut.  

Així doncs, l’estructura d’aquest bloc de continguts podria ser la següent amb el 
desenvolupament: 

a) d’una unitat didàctica referida a les noves concepcions i procediments artístics 

b) d’una unitat didàctica temàtica (en el nostre cas, sobre El cos humà a 3r d’ESO i 
sobre La guerra civil a 4t d’ESO) 

c) projecte pràctic individual o en grup on posar en pràctica alguns dels nous 
conceptes i procediments artístics 

                                                 
 
35 En aquest model d’experimentació, hem optat per desenvolupar el tema-centre d’interès segons 
els interessos educatius de cada curs, ja que l’experiència coincidirà amb la realització del seu 
crèdit de síntesi: 

- a 3r d’ESO es parteix del tema del crèdit de síntesi sobre El cos humà i es planteja una unitat 
sobre el cos humà com a generador de conflictes socials i de l’individu, temàtica que, en el 
centre on es realitza la recerca, es relaciona amb altres projectes escolars que es duen a terme 
(com el projecte de salut). 

- a 4t d’ESO es parteix del tema del crèdit de síntesi sobre La guerra civil espanyola i es planteja una 
unitat sobre La guerra civil vista des de l’art. 
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OBJECTIUS 

En aquest sentit, al llarg de les unitats didàctiques desenvolupades en aquest bloc temàtic, 
l’alumnat hauria  de: 

 ampliar i plantejar constantment el concepte d’obra artística 

 ser conscient de les institucions que marquen les tendències i definicions de la 
producció artística 

 conèixer artistes i moviments artístics que introdueixen noves tècniques i noves 
convencions en la producció artística 

 i descobrir i experimentar noves tècniques artístiques com a eines d’enllaç, 
comunicació i crítica de la societat 

 

 TEMÀTICA DE LA PROPOSTA 

PROPOSTA DIDÀCTICA 

BLOCS DIDÀCTICS QÜESTIONS-BASE 

1. La producció artística a l’actualitat 
1.1. els canvis en els referents 

materials, tècnics i conceptuals 
1.2. l’art com a denúncia, com a 

reflexió, com a postura vital 
1.3. idea, signe i procés com a art 

Quines són les funcions de l’art a mitjans del s. XX? Són molt allunyades 
de les funcions  d’art d’altres èpoques i cultures? En quin moment es 
desvincula l’art de l’existència de l’objecte? 
Quines són les noves convencions que remouran el concepte d’art?  
Quins són els límits de l’art? Què pot ser considerat artístic? Què 
comporta que l’objecte artístic pugui ser efímer, infinitament reproduïble, 
de dimensions inabastables o de caire totalment interdisciplinar? 
Com es vincula el nou art a determinats usos del poder? 

2. 3r d’ESO. El cos com a tema, 
tècnica i excusa 
2.1. el nu i el cos femení; prototips 

socials, prototips artístics 
2.2. el cos com a símbol 
 

3. 4t d’ESO. La guerra civil espanyola 
vista des de l’art 
3.1. els artistes i la guerra civil 
3.2. les obres simbòliques 
3.3. la funció crítica de l’art 
 

Com es genera un estereotip de bellesa? Quins són els estereotips de 
bellesa clàssics? Quins són els actuals? 
L’obra d’art genera símbols i interpretacions del cos humà? 
Quines funcions tenen les obres d’art contemporani? Quines implicacions 
socials tenen les obres artístiques? 
 
Quina va ser la posició dels artistes a la guerra civil? Què va implicar el 
cartellisme i el fotoperiodisme? 
Quines obres artístiques fetes durant la guerra civil han esdevingut 
simbòliques? Com es produeix aquest procés? 
Quines funcions tenen les obres d’art contemporani davant un fet 
històric? Quines implicacions socials tenen les obres artístiques? 

4. Projecte d’instal.lació:  
- 3r d’ESO: el cos fràgil, inconformista; narració interior de les vivències d’un cos... 
- 4t d’ESO: la guerra com enfrontament, canvi, destrucció... 
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ENLLAÇOS AMB EL CURRÍCULUM DE LA LOE 

CONTINGUTS CURRICULARS 

Observació, anàlisi i reflexió de l’objecte artístic 
Anàlisi de composicions 
Cultura visual: relacions factors personals, socials, 
plàstics i simbòlics amb valors estètics i artístics 
Processos, tècniques i procediments bi i 
tridimensionals, i innovadors 
Processos de projectació 
 

Construcció de propostes multidisciplinars 
Projectes col·lectius de produccions visuals i 
audiovisuals 
Autorreflexió, autoavaluació i avaluació 
Responsabilitat 
Valoració i respecte activitats dels companys i del 
propi treball 

ALTRES ASPECTES CURRICULARS 

Les competències bàsiques: 
 
A través de la contemplació d’obres artístiques i del diàleg al voltant d’elles, principalment es treballen la 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual, les Competències artística i cultural i la Competència 
social i ciutadana. 
A través de les activitats de recerca d’informació, de realització d’exercicis individuals, d’un projecte en grup i 
de la temàtica especialment tractada en aquestes dues unitats (El cos humà com a tema, tècnica i excusa 
a 3r d’ESO i La guerra civil a 4t d’ESO) es treballen: el Tractament de la informació i competència digital, la 
Competència d’aprendre a aprendre, la Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la 
Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
 
Interdisciplinarietat  
Tecnologies: Ús de recursos i materials, especialment les TIC, per investigar i produir discursos 
plasticovisuals. 

Ciències socials: Ús de diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, audiovisuals) per interpretar la 
realitat i per comunicar els resultats d’una recerca. Valoració de les manifestacions artístiques en la seva 
diversitat i complexitat. Aproximació a la temàtica de la Guerra civil espanyola a través de la producció 
artística. 

Llengua: Ús del vocabulari específic per descriure elements visuals i plàstics. Producció de missatges 
audiovisuals amb intencionalitats diverses, emprant els recursos expressius adequats. Foment de l’expressió 
oral, de l diàleg i del debat a través de la contemplació d’obres artístiques. 

Ciències naturals: Aproximació globalitzadora al cos humà com a element físic i als seu elements constitutius 
som a element de la natura. Introducció de la vessant estètica d’elements naturals com la natura o el propi 
cos humà. 
 
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: Coneixement de les possibles visions i 
interpretacions del cos humà a través de l’art. Valoració d’aquesta diversitat des del respecte, la confiança i 
la igualtat, i rebuig de prejudicis i estereotips. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Identificar els elements tècnics i procedimentals del llenguatge artístic. 

Diferenciar els estils, les tendències i els discursos de les arts visuals i audiovisuals atenent les etapes i 
moviments més rellevants i la diversitat cultural. 

Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques gràfiques i plàstiques 
i aconseguint resultats concrets en funció d’uns objectius i intencions determinats i demostrar interès i 
iniciativa, creativitat i imaginació. 

Elaborar i participar, activament, en projectes de creació cooperatius, bidimensionals, tridimensionals i 
visuals i audiovisuals. 

Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics desenvolupats.  

Projectar idees aplicant els fonaments dels sistemes de representació. 

Seleccionar els materials més adequats per crear un producte plàstic i visual en base uns objectius prefixats i 
l'avaluació permanent durant els processos de disseny i execució. 
 

TEMPORALITZACIÓ BASE 

 

1) U.D.1. La producció artística a l’actualitat 

a) Estat de la qüestió: pre-test 

b) Exposició imaginària 

c) Conceptes i associacions: art, objecte artístic, tècniques 
artístiques 

d) Exercicis pràctics 

e) Avaluació 

 

2) U.D.2. El cos com a tema, tècnica i excusa 

a) Exposició imaginària: cossos femenins i masculins a l’art, 
estereotips i ironies sobre el cos humà 

b) Conceptes i associacions: el culte al cos 

c) Visita exposició a La Panera, Lleida 

http://www.lapanera.cat 

d) Valoració exposició i introducció del projecte individual 

 

3) Projecte d’instal.lació a nivell individual o en grup 

3r d’ESO 4t d’ESO 

 
 
3 sessions 
 
 
 
 
 
2 sessions+ 
1sessió a 
l’exposició 
 
 
 
 
 
3 sessions 

 
 
5 sessions 
 
 
 
 
 
4 sessions 
1 sessió a 
l’exposició 
 
 
 
 
 
4 sessions 
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MODEL DE DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
(sessions de classe 3r i 4t d’ESO) 
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LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA A L’ACTUALITAT 

APLICACIÓ DEL MODEL DIDÀCTIC 

 
 
1. ESTAT DE LA QÜESTIÓ (pre-test, AnnexIII) 
Pre-test  o prova-pilot de coneixements:  

Aquesta prova ens ha de servir per a conèixer  

a) els pressupòsits, les idees preconcebudes i els estereotips de l’alumnat,  

b) així com els seus coneixements previs i el nivell d’assentament d’aquests coneixements. 

En la prova-pilot d’aquest bloc temàtic sobre el producte artístic caldria incidir en diversos 
aspectes com: 

 coneixement de tipologies de manifestacions artístiques 

 concepció sobre l’art 

 estereotips sobre l’obra d’art 

 contacte amb l’art contemporani i institucions (museus, centres d’art, galeries) 

 amplitud del concepte d’obra d’art 

La prova-pilot es troba en l’apartat Annex 1. 

Els resultats d’aquesta prova han de visualitzar la situació inicial del grup i han de poder ser 
contrastats amb una prova final, per tal d’avaluar el nou mètode didàctic. 

 

 

2. L’EXPOSICIÓ IMAGINÀRIA (sessió1 i 2, annex III) 
Habitualment, per a la introducció d’un nou tema o contingut d’aprenentatge a l’aula es realitza 
una explicació introductòria o una exposició teòrica sobre el mateix. En aquest cas, es proposa la 
presentació directa d’unes poques imatges a manera d’una sala d’exposició imaginària, a manera 
de provocació visual. 

 
Imatges Sala 1: què deuen ser i per a què deuen servir aquestes obres? 

 

 
 

Robert Smithson, Espiral 
Jetty, Gran Llac Salat, 
Utah (Estats Units) 

Stonehenge, cercle de 
pedres, monument 
megalític (G. Bretanya) 

Claes Oldenburg & 
Coosje van Bruggen, 
Trowel, 1971, Kendall 
Sculpt Gardens, N.Y. 

Línies de Nazca 
(Perú) 
 

Godfrey Regio, 
Koyaanisqatsi, 
1983 
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Imatges Sala 2: com deuen estar fetes aquestes imatges, i de què parlen? 

   

 

Jaume Plensa, Crown 
Fountain, 2004, 
Millenium Park, Chicago 

Pierrick Sorin, 2001, 
Fragment de la 
instal·lació Suïcidi II 

Kim Manresa, Ablació de la nena 
Kadi en un país subsaharià, 1999 
 

Ha Schult, Trash people , 
2006, Plaça Reial, 
Barcelona  

 

 
3. DIÀLEG AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

a) A partir de l’”exposició imaginària” es pot iniciar un procés d’observació de les obres.  

L’observació es pot dur a terme de diverses maneres: 

- observació individual silenciosa (o amb música de fons) 

- observació escrita, anotació d’idees que suggereixin les obres 

- realització d’esbossos sobre el que crida més l’atenció 

- observació compartida, descripció o explicació al company/a 

Caldria remarcar la importància de deixar de banda les observacions de tipus formalista o 
lingüístic, i evitar els comentaris escrits que segueixin pautes predeterminades. 

 

b) Després del període d’observació (no cal que sigui molt llarg), s’inicia un diàleg sobre les 
obres (i si es genera, un debat). 

Per a dur a terme aquest diàleg d’una manera oberta i no-tendenciosa, seguirem les 
experiències d’especialistes en el camp de l’educació estètica com poden ser el grup IREF36 
(Institut de Recerca d’Estudi de la Filosofia) o el VUE37 (Visual Understanding Education), 
equips que, des de fa anys, defensen la importància del desenvolupament del pensament a 
través de l’observació i la comprensió de les obres artístiques i que insisteixen en la 
rellevància del fet de preguntar en les sessions d’educació artística. 

 
c) El procés de selecció de les obres a comentar en aquesta unitat didàctica té com a objectiu el 

tractament d’uns determinats continguts: 

 els canvis en els referents materials, tècnics i conceptuals 
 la idea, el signe i el procés com a art 

 i l’art com a denúncia, com a reflexió, com a postura vital  

                                                 
 
36 Veure suggeriments pel diàleg en l’annex II 
37 Veure suggeriments pel diàleg en l’annex II 
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En aquest sentit, és interessant tenir preparades algunes preguntes que funcionin com a guió 
ocult d’allò que ens agradaria que els/les alumnes es plantegin a partir d’allò que veuen: 

 Quines són les funcions de l’art a mitjans del s. XX? Són molt allunyades de les funcions 
d’art d’altres èpoques i cultures? En quin moment es desvincula l’art de l’existència de 
l’objecte? 

 Quines són les noves convencions que remouran el concepte d’art?  

 Quins són els límits de l’art? Què pot ser considerat artístic?  

 Què comporta que l’objecte artístic pugui ser efímer, infinitament reproduïble, de 
dimensions inabastables o de caire totalment interdisciplinar? 

 Com es vincula el nou art a determinats usos del poder? 
d) Per tal de poder passar als passos següents, es recomana realitzar alguna activitat 

d’avaluació de l’activitat que pugui valorar el nivell de participació o de valoració del que s’ha 
après. Es pot aprofitar l’eina del portfolio, la realització d’un breu test o la proposta de recerca 
informativa sobre algun tema que els hagi cridat l’atenció. 

 

 

 

5. CONCEPTES I ASSOCIACIONS38 

Amb la intenció d’aprofundir i insistir en la rellevància d’alguns conceptes al voltant de “La 
producció artística a l’actualitat”, al llarg de la unitat caldrà aportar noves imatges i noves 
informacions que clarifiquin les primeres sessions de contacte.  

Aquestes poden tractar temes com: 

- Moviments artístics que han influït més en l’art que s’està realitzant actualment com: Pop 
Art, Land Art, Art d’acció, Art conceptual, Art mediambiental 

- Semblances i diferències d’obres d’altres èpoques i cultures amb les contemporànies.  

- Finalitat, funció de les obres artístiques 

 

Ara bé, si l’alumnat té un desconeixement absolut de les noves maneres de produir obres 
artístiques, un tema molt interessant pot ser el contacte amb el món dels projectes i les 
tècniques. 

- Tècniques i procediments artístics de la contemporaneïtat. 
o Procediments tradicionals i contemporanis (sessió 3, Annex III) Les 

instal·lacions, les performances, les obres multimedia, l’art a internet...  

o La realització d’un projecte artístic, els processos, els permisos, la realització, 
documentació… (sessió 5, Annex III) 

 

 

En aquest sentit, en l’apartat annex II es detallen tot un seguit d’activitats vinculades als temes 
esmentats que no han de ser dutes a la pràctica integrament. No deixen de ser suggeriments per 

                                                 
 
38 Les sessions de classe referides a aquest apartat són les sessions 3 i 5 de l’Annex III 
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facilitar la comprensió de l’aprenentatge que caldria vincular a activitats pràctiques, de manera 
que facilitessin l’assimilació i l’avaluació dels nous conceptes. 

 

 
 
 
6. PROCESSOS D’ASSIMILACIÓ I AVALUACIÓ39   
Malgrat en l’apartat de Conceptes i associacions es plantegin activitats que poden ajudar a 
l’assimilació dels conceptes bàsics de la unitat didàctica, a continuació es detallen tot un seguit 
d’activitats formatives que poden ajudar al procés d’avaluació.  

Les activitats d’avaluació no han de ser dutes a la pràctica integrament; no deixen de ser 
suggeriments per a valorar com s’està produint l’aprenentatge. 

- Creació d’una borsa inicial de coneixements individual en el dossier de treball o 
portfolio (tècniques artístiques conegudes, materials artístics coneguts) i una borsa final 
per tal de veure l’ampliació de coneixements, encara que només sigui en el camp del 
llenguatge. 

- A partir d’imatges sobre un tema (per exemple, el temple solar), comentar les 
semblances i diferències d’obres d’altres èpoques i cultures amb les 
contemporànies. 

- Redacció personal d’una definició d’art que reculli les intervencions fetes en els diàlegs 
sobre les obres al dossier de treball o portfolio  

- Elaboració individual d’un resum/esquema sobre les funcions de l’art a partir d’imatges 
buscades a casa, biblioteca, internet... El resum pot ser un element més del dossier o 
portfolio 

- Activitat d’aplicació de característiques estilístiques i de continguts a noves imatges 

- Creació d’un quadre sinòptic amb les tendències o moviments artístics tractats. Buscar 
informació per a complementar el quadre. 

- Investigació sobre un autor concret en grup, sobre la seva vida, la seva obra i el procés 
de realització d’algun projecte especial. Exposició dels resultats al grup-classe. 

- Realització pràctica d’un autoretrat mitjançant el concepte de seriació del Pop Art. 
Enlloc d’utilitzar la serigrafia es pot emular aquesta tècnica amb el retoc d’imatges per 
ordinador.40 

- Realització d’un petit projecte de Land Art a nivell teòric i intentar-lo dur a la pràctica a 
l’exterior amb escala molt reduïda. Fotografiar-lo per avaluar el seu funcionament i crear 
un petit dossier informatiu de tot el procés. 

- Realització d’una prova escrita en la que s’avaluïn les funcions de l’art, les tècniques de 
producció actuals i la relació de l’art amb la cultura i el poder. 

 
 

                                                 
 
39 Podeu trobar exemples d’algunes activitats d’assimilació, reforç i avaluació a l’Annex II en l’apartat Altres 
activitats suggerides. 
40 Podeu trobar exemples de treballs realitzats pels/les alumnes a l’Annex II 
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7. POSSIBLE SEQÜENCIACIÓ DE LA UNITAT DE PROGRAMACIÓ  
 

exemple a 4t d’ESO PROCESSOS D’ASSIMILACIÓ I AVALUACIÓ TEMP. 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ Prova-pilot o 
Posta en comú i creació de la borsa inicial de coneixements 

1h 

EXPOSICIÓ IMAGINÀRIA Diàleg al voltant de l’exposició I i II 
Redacció personal d’una definició d’art/ il·lustració personal 
d’una definició d’art 
Breu qüestionari sobre l’art (funcions, qui decideix...) 
Recollida d’idees i posta en comú (powerpoint resum) 

2h 

CONCEPTES I 
ASSOCIACIONS 

Moviments artístics i noves tècniques de producció:  
 Creació d’un quadre sinòptic amb les definicions o 

funcions tractades sobre l’art . Activitat en parella. 
Revisió de tècniques de producció a l’actualitat, referències a 
moviments artístics anteriors. 

 Petit projecte de Land art o activitat pràctica sobre el 
Pop art i retoc per ordinador (veure annex I) 

2h 

 

 

2h 

 
 
La unitat didàctica sobre La producció artística a l’actualitat ha d’haver plantejat en 
l’alumnat alguns dilemes sobre la definició i els límits de l’art, alhora que ha d’haver ampliat 
el ventall de tècniques i procediments artístics que disposaven els/les alumnes en la seva 
categorització d’artístics (amb nous conceptes com instal·lació, land art, video art o 
videoinstal·lació, i la revisió artística de mitjans com el cinema, la fotografia, el còmic, el 
graffiti...)  

A continuació, el procés d’ensenyament-aprenentatge sobre la producció artística 
podria aprofundir en el coneixement tècnic d’alguns d’aquests procediments artístics, 
però les escasses hores lectives aprovades en el currículum oficial de 3r d’ESO (en la 
majoria de centres, 1hora setmanal) ens fa prendre una opció on es vinculin els nous 
coneixements amb temàtiques actuals.  

En aquest sentit, es proposa relacionar els continguts sobre la producció artística amb 
un tema d’interès, -tema que pot coincidir amb continguts transversals del curs, amb 
exposicions temporals o amb algun programa del centre escolar- i, finalment, es 
planteja el desenvolupament d’un projecte personal sobre aquesta temàtica on 
l’alumnat hagi d’utilitzar una de les noves tècniques artístiques. 

En el nostre cas, el tema d’interès girarà al voltant d’El cos com a tema, tècnica i 
excusa, tema molt suggerent per a la revisió de procediments artístics clàssics i 
contemporanis, per a la discussió sobre la creació de valors estètics o de gèneres com 
el nu. 
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M O D E L  D I D À C T I C  A D A P T A T  A  L A  T E M À T I C A :   

E l  c o s  c o m  a  t e m a ,  t è c n i c a  i  e x c u s a  ( 3 r  d ’ E S O )  
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LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA A L’ACTUALITAT 
EL COS COM A TEMA, TÈCNICA I EXCUSA (3r d’ESO) 

APLICACIÓ DEL MODEL DIDÀCTIC 

 

 

 
1. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Activitat pràctica: Estereotips verbals i gràfics 

En aquest cas, l’estat de la qüestió ens ha de servir per enllaçar els continguts sobre el producte 
artístic i la temàtica triada en cada centre. Tanmateix, aquesta primera activitat pràctica pot 
aportar-nos també els pressupòsits, les idees preconcebudes i els estereotips de l’alumnat,  

En l’activitat caldria incidir en diversos aspectes com: 

 revisió de tipologies de manifestacions artístiques 

 temàtiques pròpies de l’obra artística i el nu com a temàtica artística 

 estereotips sobre el nu en l’art, la publicitat, el cinema... 

Així doncs, l’estat de la qüestió es podria plantejar a través de: 

- la creació de la borsa inicial d’expectatives 

- la realització d’una activitat pràctica on es traslladés la descripció d’estereotips del cos 
masculí i del cos femení a una representació lliure (o arbitrària) a través del dibuix 

Els resultats d’aquesta activitat han de visualitzar la situació inicial del grup i han de poder ser 
contrastats al llarg de la unitat, per tal d’avaluar el nou mètode didàctic. 

 
 

2. L’EXPOSICIÓ IMAGINÀRIA: cossos femenins i masculins a l’art (sessió 4, Annex III) 

Habitualment, per a la introducció d’un nou tema o contingut d’aprenentatge a l’aula es realitza 
una explicació introductòria o una exposició teòrica sobre el mateix. En aquest cas, es proposa la 
presentació directa d’unes poques imatges a manera d’una sala d’exposició imaginària, a manera 
de provocació visual. 

 
Policlet, Dorífor, 450aC aprox. 

 
Miquel Àngel, La creació, 1510 
(Capella Sixtina) 

 

 
 

Pablo Gargallo, 1933,     
El profeta 

 
Giacometti, 1960, Home 
caminant 
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Venus de Milo, 
s. II a. C. 

 
Velázquez, La venus del mirall, 
1648

 
Tizià, Venus d’Urbino 1538 

 
Tamara de LempicKa, 
Madam 

 
Pablo 
Gargallo,  

Nu femení, 
anys 30 

 
Man Ray, El violí d’Ingres, 
1924 

 

Amb aquesta selecció d’imatges podrem resseguir alguns dels estereotips, canons de bellesa i 
conceptes associats al cos nu masculí i femení. Amb tot, cal ser conscients que les imatges 
remeten principalment a l’imaginari pictòric europeu i que es pot aportar alguna obra d’art 
contemporània o d’altres cultures com a contrapunt als comentaris i idees sorgides. 

 

CONTRAPUNTS 

ART CONTEMPORANI ART D’ALTRES CULTURES 

 
Jana Sterback,  

Vanitas. Flesh dress for an 
albino anorectic (1987) 

 
Ron Mueck, Sense títol (home 

gran), 2000 

 

 
Representacions femenines 

hindús 

 
Figura humana femenina amb 

tatuatges o pintura corporal, tipus 
condorhuati 

 
També pot ser interessant que, prèviament a mostrar les imatges de contrapunt, l’alumnat 
s’imagini quin tipus d’obres es poden plantejar en l’actualitat que parlin del cos humà, tot fent 
referència als nous procediments artístics i a les noves temàtiques. 
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La tria d’imatges per a l’exposició imaginària inicial és totalment flexible, i alguns recursos poden 
ajudar a seleccionar-les. Entre d’altres, la web www.artsdidactica.info pot ser de molta utilitat, 
concretament en l’apartat sobre el nu: 

http://phobos.xtec.cat/artsdidactica/thumbnails.php?album=search&search=nu 

 

D’altres recursos interessants podrien ser: 

 els materials didactics de la Fundación Caja Madrid (Guías de arte: claves para interpretar 
y comprender): 
http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70166_1407809_0_0,00.html 
 
http://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/OSCultura_guiaelcuerpo.PDF 
 

 o les imatges del catàleg de l’exposició “Un cos sense límits” de la Fundació Miró 

Un cos sense límits (26 d’octubre de 2007 – 27 de gener de 2008) 

En els segles passats, la semblança va habitar la pintura durant molt de temps. El mateix ha passat amb el cos, 
que s’ha estudiat i analitzat a les acadèmies de Belles Arts amb imatges boniques i tranquil·litzants. Al segle xx 
sorgeix un sentiment nou. Neix una manera de ser, de viure, de pensar. Tot i que l’academicisme vetlla i pot, de 
tant en tant, recuperar el pas. Ara bé, els creadors conquereixen una nova llibertat, i cadascun d’ells aprèn a fer-
se responsable de si mateix. 

Què tenen de comú les representacions d’un cos de Derain, Matisse, Picasso, Bacon, Giacometti, Chagall, Miró, 
Freud, Magritte, Staël, Klein, Tàpies? Res, llevat de la llibertat de dir, no el que veuen, sinó el que són. 
Proclamen amb força la possibilitat de fer aparèixer un cos en les incerteses de la vida. …/… 

Jean-Louis Prat 

 
 
3. DIÀLEG i CONCEPTES BÀSICS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

a) A partir de les obres de l’”exposició imaginària” es pot iniciar un procés d’observació de les 
obres.  

L’observació es pot dur a terme de diverses maneres: 

- observació individual silenciosa (o amb música de fons) 

- observació escrita, anotació d’idees que suggereixin les obres 

- realització d’esbossos sobre el que crida més l’atenció 

- observació compartida, descripció o explicació al company/a 

Caldria remarcar la importància de deixar de banda les observacions de tipus formalista o 
lingüístic, i evitar els comentaris escrits que segueixin pautes predeterminades. 

 

b) Després del període d’observació (no cal que sigui molt llarg), s’inicia un diàleg sobre les 
obres (i si es genera, un debat). 

Per a dur a terme aquest diàleg d’una manera oberta i no-tendenciosa, es poden tenir en 
compte les experiències d’especialistes en el camp de l’educació estètica com poden ser el 
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grup IREF41 (Institut de Recerca d’Estudi de la Filosofia) o el VUE42 (Visual Understanding 
Education), equips que, des de fa anys, defensen la importància del desenvolupament del 
pensament a través de l’observació i la comprensió de les obres artístiques i insisteixen en la 
rellevància del fet de preguntar en les sessions d’educació artística. 

c) El procés de selecció de les obres a comentar en aquesta unitat didàctica té com a objectiu el 
tractament d’uns determinats continguts: 

 el concepte de bellesa i els canons associats 

 l’associació d’un concepte de bellesa a un context geogràfic i històric 

 la visió personal i intransferible del propi cos i del cos dels altres versus la imatge 
standard 

 l’associació de la masculinitat i la feminitat a les imatges 

 els rols de la masculinitat i la feminitat a través de les imatges artístiques 

 les problemàtiques actuals amb la vivència del cos 

En aquest sentit, és interessant tenir preparades algunes preguntes que funcionin com a guió 
ocult d’allò que ens agradaria que els/les alumnes es plantegin a partir d’allò que veuen: 

 Com reconsidera la nova producció artística els gèneres com el nu? Quins vincles es 
donen entre nu i cos femení? Quins vincles es donen entre nu i cos masculí? L’obra d’art 
genera estereotips, canons, modes, símbols? 

 Es creen noves temàtiques o es redefineixen? Es creen noves tècniques o es va més 
enllà de les existents? 

 Quines funcions tenen les obres d’art contemporani? Quines implicacions socials tenen 
les obres artístiques? 

d) Per tal de poder passar als passos següents, es recomana realitzar alguna activitat 
d’avaluació de l’activitat que pugui valorar el nivell de participació o de valoració del que s’ha 
après. Es pot aprofitar l’eina del portfolio, la realització d’un breu test o la proposta de recerca 
informativa sobre algun tema que els hagi cridat l’atenció. En el nostre cas proposem una 
activitat escrita i posteriorment una activitat pràctica a l’ordinador.43 

 

 

 

 

4. CONCEPTES I ASSOCIACIONS 

Amb la intenció d’aprofundir i insistir en la rellevància d’alguns conceptes al voltant d’“El cos com 
a tema, tècnica i excusa”, al llarg de la unitat caldrà aportar noves imatges i noves informacions 
que clarifiquin les primeres sessions de contacte.  

Aquestes poden tractar temes com: 

 La representació del cos humà per l’artista 
 El culte al cos 
 El cos i la publicitat. Desig i consum 

                                                 
 
41 Veure suggeriments pel diàleg de l’Annex II 
42 Veure suggeriments pel diàleg de l’Annex II 
43 Veure Crèdit de síntesi de 3r d’ESO a l’Annex II 
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4. 1. EXEMPLE D’APLICACIÓ: 
 

PROPOSTA SOBRE “LA REPRESENTACIÓ DEL COS HUMÀ PER L’ARTISTA” 

Degut a la relació temàtica de la nostra proposta amb el crèdit de síntesi que es duu a terme el 
centre experimental en el curs de 3r d’ESO sobre el cos humà, es desenvoluparà el primer tema 
“La representació del cos humà per l’artista”, tenint en compte que només es disposa d’una 
hora lectiva d’Educació visual i plàstica, i es buscarà la complicitat amb el professorat 
d’informàtica per a realitzar una activitat pràctica. 

Les imatges seleccionades per al recorregut històric sobre alguns dels conceptes claus en la 
representació del cos humà han estat les exposades amb anterioritat en l’apartat 144 per tractar 
els conceptes de: 

 bellesa ideal 

 cànon o representació clàssica del cos humà 

 estereotips de bellesa 

 

i les següents imatges per tractar el concepte dels nostres ESTEREOTIPS sobre el cos humà 

 

 
 

Així com la cançó cantada per Elton John ,,, en la que, malgrat es parli d’amor, es pot entreveure 
la gran preocupació dels adolescents (i no tan adolescents) per ser estimats, acceptats, volguts, 
protegits. 
 
 

What have I got to do to make you love me 
What have I got to do to make you care 
What do I do when lightning strikes me 
And I wake to find that you're not there 

                                                 
 
44 Veure pàgina 119 
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What do I do to make you want me 
What have I got to do to be heard 
What do I say when it's all over 
And sorry seems to be the hardest word 
 
It's sad, so sad 
It's a sad, sad situation 
And it's getting more and more absurd 
It's sad, so sad 
Why can't we talk it over 
Oh it seems to me 
That sorry seems to be the hardest word 
 
What do I do to make you love me 
What have I got to do to be heard 
What do I do when lightning strikes me 
What have I got to do 
What have I got to do 
When sorry seems to be the hardest word 

 

I, pel que fa a les obres d’art contemporani  sobre les que dialogar: 

 

 
 

Ron Mueck, Sense títol 
(home gran), 2000 

 
 

Christopher Barret, Eward Heal, 
Luke Taylor, Whole human 

 
Anette Messager, Les 
tortures voluntàries 

 
 

Jana Sterback, 

Vanitas. Flesh dress for an 
albino anorectic,1987 

 

 

 

Per a més informació, en l’apartat annex III es pot visualitzar amb claredat la sessió plantejada 
per al crèdit de síntesi a partir d’una presentació powerpoint i de l’exercici a realitzar pels 
alumnes. 

També en relació al tema del cos humà, en l’annex II s’exposen més activitats vinculades a 
aspectes  com l’estereotip de la dona o el culte al cos que poden aportar noves interpretacions i 
punts de vista als debats. Es tracta de propostes d’exercicis o d’enllaços amb altres materials 
que es troben a la xarxa. 
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5. PROCESSOS D’ASSIMILACIÓ I AVALUACIÓ45 
A continuació es detallen tot un seguit d’activitats formatives i d’avaluació que no tenen que ser 
dutes a la pràctica integrament. No deixen de ser suggeriments per a valorar com s’està produint 
l’aprenentatge. 

- Creació d’una borsa inicial d’expectatives a nivell individual en el portfolio. Es podria 
demanar que explicitessin aspectes com: 

o quin tipus d’imatges creuen que veuran,  

o com creuen que es pot representar el cos humà a través de l’art,  

o quines sensacions els produeix veure imatges del cos humà, etc 

i en acabar la unitat demanar una comparació amb allò que havien escrit. 

- Activitat d’aplicació de característiques estilístiques i de continguts a noves imatges 

- Realització de comentari per escrit sobre alguna obra 

- Prova escrita sobre els aspectes bàsics de la unitat (procediments artístics, producció 
artística, finalitat de l’art) 

- Activitats de dissertació 

 
 
 
6. POSSIBLE SEQÜENCIACIÓ DE LA UNITAT DE PROGRAMACIÓ 
 

 PROCESSOS D’ASSIMILACIÓ I AVALUACIÓ TEMP. 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ Creació de la borsa inicial d’expectatives 
 Activitat pràctica sobre estereotips del cos masculí i 

del cos femení. Representacions lliures-arbitràries del cos 
humà 

 

1h 

EXPOSICIÓ IMAGINÀRIA Diàleg al voltant de l’exposició 
 Discussió sobre els canons de representació de la figura 

humana i sobre els canons de bellesa 
 Introducció a la visita a l’exposició 

2h 

CONCEPTES I 
ASSOCIACIONS 

Moviments artístics i noves tècniques de producció:  
 Visita a l’exposició “Beautiful people” i “Portes 

obscures” (Marina Núñez), de La Panera, a Lleida 
 Valoració de l’exposició. La realització d’obres i 

projectes artístics 

 

1h 

 

1h 

 
 

 

                                                 
 
45 Podeu trobar exemples d’aquestes activitats a l’apartat Altres activitats suggerides de l’Annex II 
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PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ 
 
 

 

Finalment, després de les unitats didàctiques “La producció artística a l’actualitat” i “El cos com a 
tema, tècnica i excusa”, seria molt interessant donar l’oportunitat a l’alumnat d’atansar-se de 
manera pràctica a un nou medi artístic com pot ser el de la instal·lació46. A partir dels nous 
coneixements tractats en les unitats, ara es proposa el desenvolupament d’un projecte des dels 
seus inicis fins a la seva realització (en maqueta o a escala real).  

La temàtica de la instal·lació seria convenient que tingués alguna relació amb la darrera unitat 
didàctica desenvolupada. Per exemple, es podria proposar una instal·lació sobre: 

-el cos fràgil 

-el cos inconformista 

-el cos interior 

-les vivències del cos, etc. 

Una possible manera d’incitar ganes de provar noves coses podria ser el fet de facilitar nova 
informació sobre obres d’artistes que han treballat el cos, a partir de pàgines web o fragments de 
pel·lícules: 

 http://www.xtec.cat/~evalero6 (itinerari sobre les petjades del cos a l’art) 

 pel·lícules:  

o The pillow book, Meter Greenaway, 1996 (el cos com a element artistic) 

o Con faldas y a lo loco, Billy Wilder, 1959 (estereotips de la dona i l’home dels 
anys 50) 

o Osama, Siddiq Barmak, 2003 (els sentiments de por i frustració a través del cos) 

 

A partir de la idea inicial es demanarà la realització d’un projecte a nivell teòric per intentar-lo dur 
a la pràctica.  

Posteriorment, seria interessant fotografiar-lo per avaluar el seu funcionament i crear un petit 
dossier informatiu de tot el procés. 

 

                                                 
 
46 Per tal de comprovar les possibilitats educatives d’aquest procediment artístic es recomana la tesi de 

Raúl Díaz-Obregón Arte contemporáneo y educación artística: Los valores potencialmente 

educativos de la instalación, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003 

http://cisne.sim.ucm.es/search*spi?/aD{226}iaz-Obreg{226}on%2C+Ra{226}ul/adiaz+obregon+raul/-
3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=adiaz+obregon+cruzado+raul&1%2C1%2C/indexsort=- 
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M O D E L  D I D À C T I C  A D A P T A T  A  L A  T E M À T I C A :   

L a  g u e r r a  c i v i l  e s p a n y o l a  ( 4 t  d ’ E S O )  
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LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA A L’ACTUALITAT II 
LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA (4T d’ESO) 

APLICACIÓ DEL MODEL DIDÀCTIC 

 
 

 
1. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Activitat de diàleg i d’associació 

En aquest cas, l’estat de la qüestió ens ha de servir per enllaçar els continguts sobre el producte 
artístic i la temàtica triada en cada centre. Aquesta proposta pren com a tema “La guerra civil 
espanyola” per tal de coincidir amb el desenvolupament del crèdit de síntesi del centre. 
Tanmateix, aquesta primera activitat pràctica pot aportar-nos també els pressupòsits, les idees 
preconcebudes i els estereotips de l’alumnat. 

En l’activitat caldria incidir en diversos aspectes com: 

 revisió de tipologies de manifestacions artístiques 

 manifestacions pròpies de l’obra artística vinculades a moments de conflictes 

 possibles funcions a desenvolupar per l’art davant un conflicte humà, social, polític...  

Així doncs, l’estat de la qüestió es podria plantejar a través de: 

- la creació de la borsa inicial d’expectatives 

- la realització d’una activitat associativa entre obres artístiques vinculades a la guerra civil i 
funcions que podrien desenvolupar (simbòlica, crítica, expressiva, propagandística...) 

Els resultats d’aquesta activitat han de visualitzar la situació inicial del grup i han de poder ser 
contrastats al llarg de la unitat, per tal d’avaluar el nou mètode didàctic. 

 
 

2. L’EXPOSICIÓ IMAGINÀRIA 1: l’art a la guerra civil espanyola. (sessió 4, annex III) 
Habitualment, per a la introducció d’un nou tema o contingut d’aprenentatge a l’aula es realitza 
una explicació introductòria o una exposició teòrica sobre el mateix. En aquest cas, es proposa la 
presentació directa d’unes poques imatges a manera d’una sala d’exposició imaginària per 
tractar d’una banda les obres artístiques que han esdevingut obres-símbol amb el temps: 

 
Pablo Picasso, Guernika, 1937 

 
Robert Capa, Milicià abatut, 
1936 

 

 
 

Agustí Centelles, 
Bombardeig de Lleida 

 
Salvador Dalí, Premonició de 
la guerra civil, 1936 
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I les obres que van sorgir amb una funció clarament propagandística i utilitària, i que ara mirem 
des d’una perspectiva estètica, crítica, històrica, amb una posició allunyada de la seva 
observació en el seu context d’origen: el carrer, les parets o les portes, convisquent amb d’altres 
informacions i consignes, amb d’altres cartells. 

 

 
Joan Miró, Aidez l’Espagne, 
1937 

 
Pere Català i Pic, Aixafem el 
feixisme, 1937 

 
Jaume Solà, Més homes!, 
1936 

 
Lorenzo Goñi, I tu? Què has fet 
per la victòria? 

 

Amb aquesta selecció d’imatges podrem resseguir algunes de les funcions que es poden 
associar a les obres artístiques en temps de conflictes bèl·lics, alhora que podem adonar-nos 
que, un cop canviat el context en el que es van crear, la seva lectura i interpretació també canvia. 

També cal indicar que les imatges també responen a posicions polítiques determinades i que, 
com a professors/ores, també estem oferint unes determinades obres, per la qual cosa, també 
ens estem posicionant davant els successos i els conflictes. 

 

CONTRAPUNTS 
 
També pot ser interessant que, prèviament a mostrar les imatges de contrapunt, l’alumnat 
s’imagini quin tipus d’obres es poden plantejar en l’actualitat que parlin del cos humà, tot fent 
referència als nous procediments artístics i a les noves temàtiques. 

La tria d’imatges per a l’exposició imaginària inicial és totalment flexible, i alguns recursos poden 
ajudar a seleccionar-les. Entre d’altres, la web Imatges d’un bombardeig ens facilita la 
comprensió de la creació de cartells de la guerra civil espanyola associats a aquest tipus de 
tàctica bèl·lica, concretament tres cartells disposen d’una animació molt senzilla però molt visual. 

http://www.idep.es/juliansite/bombardeo/catalan/intro.html 

 

D’altres recursos interessants podrien ser: 

La web del Museu de Gernika http://www.museodelapaz.org/es/visita/visitavirtual.html, amb la 
que es pot aprofundir en el que va significar el bombardeig de Gernika i l’obra de Picasso. 

Molts dels vídeos que podem trobar a youtube sobre la guerra civil com el que breument mostra 
els bombardeigs de Madrid http://video.google.es/videoplay?docid=-4290007339011770169, o 
d’altres webs i vídeos que poden ajudar a explicar símbols que molts dels alumnes han utilitzat 
alguna vegada però dels què potser realment desconeixen el sentit com la creu gamada o 
svàstica http://www.ciencia.net/VerArticulo/Esvastica---Origen-y-evoluci%C3%B3n-del-
s%C3%ADmbolo?idArticulo=5143 
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3. L’EXPOSICIÓ IMAGINÀRIA 2: l’art contemporani i la guerra civil 
El fet que 4t d’ESO disposi de més hores lectives (2 hores setmanals) pot facilitar una 
continuació del tema ja iniciat, L’art a la guerra civil espanyola, per tal de comprovar quines són 
les posicions dels artistes actuals davant aquells esdeveniments històrics i davant del conflicte 
bèl·lic en general. 

Les imatges seleccionades per aquesta exposició imaginària podrien ser les següents: 

 

Antoni Miralda, Banquet 
patriòtic, 1972 

 
Joan Brossa, Intermedi, 1991  

Joan Brossa, Franco  
Goval, Cuando Espanya 
era una, 1997 

 

Amb aquestes imatges es pot plantejar la funció crítica de l’art i el posicionament de l’artista, així 
com la introducció a una de les eines més utilitzades per a la producció d’obres artístiques: la 
ironia.  

Un segon grup d’imatges ens pot conduir a l’actual revisió i memòria dels fets històrics a través 
d’altres medis artístics més narratius com podrien ser el còmic i el cinema. 

 

             
Alita Cómics, Nuestra guerra civil (diferents àlbums) i Manfred Somer, Frank Cappa Aquel día en Barcelona 

 
Ken Loach, Tierra y libertad, 
1995 

 

 

 

4. DIÀLEG i CONCEPTES BÀSICS AL VOLTANT DE LES IMATGES 
a) A partir de les obres de l’”exposició imaginària” es pot iniciar el procés d’observació de les 

obres tal com ja s’ha indicat anteriorment, sempre recordant la importància de no basar les 
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observacions en comentaris de tipus formalista o lingüístic, i evitar els comentaris escrits que 
segueixin pautes predeterminades. 

 

b) Després del període d’observació (no cal que sigui molt llarg), s’inicia el diàleg sobre les 
obres (i si es genera, un debat). 

c) El procés de selecció del conjunt de les obres a comentar té com a objectiu el tractament 
d’uns determinats continguts: 

- la funció de les obres artístiques en temps de guerra 

- la funció crítica de l’art 

- la rellevància d’alguns aspectes tan diversos com la ironia o l’expressivitat en la 
producció d’obres artístiques crítiques 

- la diversitat de formats i tècniques per a la producció d’obres artístiques que 
pretenen ser memòria de fets històrics 

 

En aquest sentit, és interessant tenir preparades algunes preguntes que funcionin com a guió 
ocult d’allò que ens agradaria que els/les alumnes es plantegin a partir d’allò que veuen: 

 Quina va ser la posició dels artistes a la guerra civil? Què va implicar el cartellisme i el 
fotoperiodisme? 

 Quines obres artístiques fetes durant la guerra civil han esdevingut simbòliques? Com es 
produeix aquest procés? 

 Quines funcions tenen les obres d’art contemporani davant un fet històric? Quines 
implicacions socials tenen les obres artístiques? 

 
d) Per tal de poder passar als passos següents, es recomana realitzar alguna activitat 

d’avaluació de l’activitat que pugui valorar el nivell de participació o de valoració del que 
s’ha après. Es pot proposar l’observació de les obres per parelles a partir d’algunes 
preguntes inicials, la realització d’un breu test o la proposta de recerca informativa sobre 
algun tema que els hagi cridat l’atenció. 

 

 

 

3) CONCEPTES I ASSOCIACIONS 
Amb la intenció d’aprofundir i insistir en la rellevància d’alguns conceptes al voltant de “La guerra 
civil espanyola”, al llarg de la unitat es poden aportar noves imatges i noves informacions que 
clarifiquin les primeres sessions de contacte.  

 

 

 
4) PROCESSOS D’ASSIMILACIÓ I AVALUACIÓ 
A continuació es detallen tot un seguit d’activitats formatives i d’avaluació que no tenen que ser 
dutes a la pràctica integrament. No deixen de ser suggeriments per a valorar com s’està produint 
l’aprenentatge. 
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- Creació d’una borsa inicial d’expectatives a nivell individual. Es podria demanar que 
explicitessin per escrit aspectes com: 

o quin tipus d’imatges creuen que es poden generar en una guerra,  

o com creuen que es pot representar la guerra a través de l’art,  

o quines sensacions els produeix veure imatges sobre la guerra, etc 

i en acabar la unitat demanar una comparació amb allò que havien escrit. 

- Activitat de recerca de característiques estilístiques i de continguts a imatges 
propagandístiques de la guerra civil. Realització d’un resum-esquema a partir del que 
vagi sortint a classe 

- Realització de comentari per escrit sobre alguna obra 

- Prova escrita sobre els aspectes bàsics de la unitat (procediments artístics, producció 
artística, finalitat de l’art) 

- Activitats d’interpretació personal sobre algun fet concret de la guerra civil que hagués 
passat a la zona on es troba l’institut, o sobre algun dels conceptes explicats en altres 
classes/matèries (literatura, història, anglès...) 

 
 
 
5) POSSIBLE SEQÜENCIACIÓ DE LA UNITAT DE PROGRAMACIÓ 
 

Degut a la relació temàtica de la nostra proposta amb el crèdit de síntesi que es duu a terme el 
centre experimental en el curs de 3r d’ESO sobre La guerra civil espanyola, el contingut es 
desenvoluparà en unes primeres sessions d’observació i diàleg i després es proposa la 
realització d’una interpretació personal del tema de la guerra civil. 

Per a més informació, en l’apartat annex III es pot visualitzar amb claredat la sessió plantejada 
per al crèdit de síntesi a partir d’una presentació powerpoint i de l’exercici a realitzar pels 
alumnes. 

També en relació al tema de la guerra civil, en l’annex II s’exposen més activitats vinculades a 
aspectes com els artistes davant altres guerres civils que poden aportar noves interpretacions i 
punts de vista als debats.  

 
 

 PROCESSOS D’ASSIMILACIÓ I AVALUACIÓ TEMP. 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ Creació de la borsa inicial d’expectatives 1h 

EXPOSICIÓ IMAGINÀRIA Diàleg al voltant de l’exposició 
 Discussió sobre conceptes artístics 

2h 

CONCEPTES I 
ASSOCIACIONS 

Noves tècniques de producció: 
 Visita a l’expo“Portes obscures” (Marina Núñez), de 

La Panera, a Lleida 
 Valoració de l’exposició. La realització d’obres i 

projectes artístics 

 

1h 

 

1h 
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PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ 
 
 

 

Finalment, després dels blocs didàctics “La producció artística a l’actualitat” i “La guerra civil 
espanyola”, seria molt interessant donar l’oportunitat a l’alumnat d’atansar-se de manera pràctica 
a un nou medi artístic com pot ser el de la instal·lació47. A partir dels nous coneixements tractats 
en les unitats, ara es proposa el desenvolupament d’un projecte des dels seus inicis fins a la 
seva realització (en maqueta o a escala real).  

La temàtica de la instal·lació seria convenient que tingués alguna relació amb el darrer bloc 
temàtic desenvolupat. Per exemple, es podria proposar una instal·lació sobre: 

- la guerra entre coneguts 

- les trinxeres 

- el conflicte entre nacions; nacions i conflictes 

- la guerra simbòlica, etc. 

 

Una possible manera d’incitar ganes de provar noves coses podria ser el fet de facilitar nova 
informació sobre obres d’artistes que han treballat el conflicte bèl·lic, a partir de pàgines web o 
fragments de pel·lícules: 

 Unitat didàctica de Arte y conflictos bélicos, de la web Transversalia.net  
http://www.transversalia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=49 

 Tierra y libertad, Ken Loach, 1995; Soldados de salamina, David Trueba, 2003   

 La lengua de las mariposas,, J. Luis Cuerda, 1999 (fitxa comentada i activitats a 
http://www.aulamedia.org/cine5.htm) 

 Hotel Rwanda, Terry George, 2004 i “The Rwanda Project” d’Alfredo Jaar a 
http://www.alfredojaar.net/index1.html    (altres guerres civils) 

 

A partir de la idea inicial es demanarà la realització d’un projecte a nivell teòric per intentar-lo dur 
a la pràctica.  

Posteriorment, seria interessant fotografiar-lo per avaluar el seu funcionament i crear un petit 
dossier informatiu de tot el procés. 

  

                                                 
 
47 Per tal de comprovar les possibilitats educatives d’aquest procediment artístic es recomana la tesi de 

Raúl Díaz-Obregón Arte contemporáneo y educación artística: Los valores potencialmente 

educativos de la instalación, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003 

http://cisne.sim.ucm.es/search*spi?/aD{226}iaz-Obreg{226}on%2C+Ra{226}ul/adiaz+obregon+raul/-
3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=adiaz+obregon+cruzado+raul&1%2C1%2C/indexsort=- 
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MATERIALS DIDÀCTICS 
 

 

Per a la implementació d’aquesta unitat didàctica es disposen d’una sèrie de materials de suport 

que es troben en els annexos del treball (CD-ROM): 

SESSIONS DE CLASSE (powerpoint): 

- sessió prova prèvia 

- sessió 1 (exposició imatges) 

- sessió 2 (exposició imatges) 

- sessió 3 (tècniques i materials) 

- sessió 4 (crèdit de síntesi cos humà, 3r d’ESO) i (crèdit de síntesi guerra civil, 4t d’ESO) 

- sessió 5 (revisió projecte) 

- sessió prova posterior 

 

ACTIVITATS DE SUPORT: 

- preguntes inicials 

- exercicis pràctics (noves tècniques 1) 

- exercicis pràctics (noves t 

- crèdit de síntesi 3r d’ESO 

- crèdit de síntesi 4t d’ESO 

- exercici de comprensió 

- proposta de projecte artístic 

 

ALTRA DOCUMENTACIÓ: 

- exercicis pràctics realitzats pels/les alumnes 

- fotografies de les maquetes realitzades pels/les alumnes 
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4.2. Instruments d’observació i avaluació de la unitat 
experimental 

 

 

La metodologia de la experimentació és principalment qualitativa, per la qual cosa, els objectius 

de la recerca s’adrecen majoritàriament a resultats qualitatius i a un disseny d’instruments 

d’observació i avaluació que segueixen la mateixa direcció. Aquests instruments sorgeixen dels 

objectius de recerca que es desenvolupen en els diferents apartats de la investigació: 

a) pel que fa als continguts tractats en el model experimental: 

- descobrir quines són les idees preconcebudes de l’alumnat sobre l’art i la producció 

artística 

- descobrir quines són les valoracions de l’alumnat sobre l’art contemporani 

- valorar quin nivell de coneixement tenen de les obres artístiques contemporànies 

- analitzar quines han estat les impressions i connexions d’alguns professors/ores 

experts del model amb la seva disciplina 

b) pel que fa al model didàctic impartit en les sessions de classe: 

- observar la participació de l’alumnat a classe 

- observar l’estructura didàctica i el desenvolupament de les sessions de classe 

- valorar les reaccions del grup-classe davant la nova metodologia 

c) i pel que fa a la vivència del nou model didàctic per part dels alumnes: 

- analitzar quina ha estat la seva vivència i la seva valoració 

- descobrir quins aspectes han trobat a faltar o quins aspectes han trobat valorat 

negativament 

En aquestes direccions, els instruments d’investigació desenvolupats ha estat: 

 la realització d’una prova prèvia a l’experimentació (a manera de pre-test) i la realització 

d’una prova d’avaluació un cop acabada l’experimentació (a manera de post-test) 

 l’establiment de dos grups de discussió (un a 3r d’ESO i un a 4t d’ESO) 

 l’anàlisi qualitativa de sessions de classe i exercicis 

 l’observació no participant 

 l’entrevista en profunditat a experts 
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A continuació, es detallen els diferents instruments utilitzats per tal de mostrar quina ha estat la 

seva finalitat en el procés d’experimentació de la Unitat Didàctica.  

 

 

Prova prèvia (pre-test) i prova final (post-test) 

Encara que la realització de proves inicials (pre-test) i proves finals (post-test) s’associa a una 

investigació de caire quantitatiu, s’adopta aquest mètode per a poder comprovar en quin posició 

es trobava l’alumnat respecte a la temàtica de la producció artística contemporània, i quina 

evolució havien sofert els seus posicionaments en funció de l’experiència realitzada. Amb 

aquestes dues proves no es pretén comprovar un aprenentatge sumatiu de caire memorístic, 

sinó que s’intenta descobrir quins canvis s’havien produït en les concepcions que tenien sobre la 

producció artística contemporània. 

La primera prova, presentada a l’alumnat com a Pre-test d’Art Contemporani48: 

- consta d’un apartat introductori de preguntes tancades nominals i d’intèrval per 

determinar algunes dades bàsiques de l’alumnat que participa en la fase experimental del 

projecte: curs, sexe, edat i assistència a museus d’art i d’art contemporani. 

- no disposa de text introductori per què l’explicació de les intencions de la prova i de les 

instruccions es realitza oralment. 

- i pel que fa als seus continguts, la prova incideix en tres aspectes: 

a) què entén l’alumne/a per obra d’art? (com ho defineix, quines produccions artístiques 

considera com artístiques) 

b) quines funcions atribueix a l’obra d’art? 

c) i amb quines manifestacions artístiques està familiaritzat o coneix? 

La prova, doncs, combina un seguit de preguntes tancades i obertes per tal de garantir una 

aproximació fidedigna als seus estereotips i concepcions sobre la producció artística. 

Un cop acabades totes les sessions de classe del programa experimental i la realització dels 

projectes personals per part de l’alumnat, es planteja la seva avaluació per mitjà d’una segona 

prova i l’organització d’un parell de grups de discussió (amb una mostra d’alumnes). A causa de 

la disposició de poques hores de classe i per no interferir més en el ritme del curs reprès per la 

professora substituta, la prova es presenta a la classe com un examen; l’estructura i les 

                                                 
 
48 La prova es troba a l’annex I i la presentació en powerpoint associada es troben a l’Annex III (CD-ROM) 
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preguntes es negocien amb la professora per tal d’introduir altres continguts del curs i es planteja 

un apartat comú a ambdós cursos que és el que es comenta a continuació. 

La segona prova, presentada a l’alumnat com a Post-test d’Art Contemporani49, consta d’una 

estructura una mica diferent: 

- d’un breu apartat introductori per determinar algunes dades bàsiques de l’alumnat: curs, 

sexe, edat 

- d’un seguit de preguntes tancades a manera de qüestionari que pretenen comprovar 

quins canvis s’han produït en les concepcions i estereotips sobre l’obra d’art, tot incidint 

en els tres aspectes comentats en la prova prèvia 

- i d’un qüestionari disposat al final de la prova separat per una línia puntejada i que es 

comenta oralment que no forma part de la prova-examen sinó que es tracta d’una 

valoració de l’experiència que poden emplenar voluntàriament50. 

 

 

 

Grups de discussió 

Es planteja la creació de dos grups de discussió, un amb tercer i l’altre amb quart d’ESO, amb la 

finalitat de realitzar una avaluació de l’experiència que no es centrés tan sols en el petit 

qüestionari emplenat per cada alumne al final del post-test,  

El grup de discussió pretén veure51: 

- què opinen sobre els continguts donats a les classes (art, art contemporani...) 

- què els ha semblat l’experiència sobretot pel que fa a la metodologia 

- i la seva opinió personal (com s’han sentit, interès o desinterès...) 

A tal efecte, es planteja que la mostra d’alumnes representativa de cada curs hauria de disposar 

d’alumnes: 

a) estudiosos i no estudiosos (amb bons i mals resultats acadèmics) 

                                                 
 
49 La prova es troba a l’Annex Ii la presentació en powerpoint associada es troba a l’Annex III (CD-ROM) 
50 Hagués estat potser més interessant poder passar aquesta valoració en un full separat de la prova-
examen per diposar de respostes anònimes. Malgrat tot, l’alumnat no va mostrar cap reticència, a l’inrevés, 
ningú la va deixar en blanc; probablement, per als/les alumnes, la possibilitat de dir la seva sobre com 
funcionen les classes sempre els motiva 
51 El guió per a plantejar els grups de discussió es pot consultar a l’Annex I. Aquest guió és només un 
suport per a presentar la sessió. 
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b) integrats i no integrats (alumnes molt compenetrats en el grup i d’altres que no s’hi 

relacionen bé) 

c) amb diferents inquietuds i orígens (alumnat de Tremp, de pobles més petits i d’origen 

inmigrant) 

d) i, evidentment, participatius o alumnes que no es col·lapisin amb l’enregistrament de la 

dicussió ni amb la pròpia discussió 

e) Per al grup de 3r d’ESO també s’ha de tenir en compte que hi ha d’haver una 

representació de l’USEE i del grup de reforç. 

 

 

 

Anàlisi qualitativa d’exercicis i sessions de classe 

Tot i que l’experiència es programa com un seguit d’observacions, diàlegs i conclusions al voltant 

d’obres artístiques, també es proposen alguns exercicis pràctics per a la millor comprensió i 

consolidació d’alguns conceptes. Les activitats proposades52 són: 

1. Activitats a l’ordinador (exercicis pràctics relacionats amb les noves tècniques 

de producció artística i realitzats conjuntament amb la col·laboració de 

l’assignatura i el professorat d’informàtica) 

2. Activitats de comprensió (exercicis escrits relacionats amb la temàtica explicada 

a classe) 

3. Activitats de producció personal (exercicis pictòrics i projectes d’instal·lació) 

Alguns dels exercicis plantejats són el resultat de mancances detectades en la implementació  

del mètode didàctic amb el grup de 4t d’ESO B (el primer grup amb el que s’experimenta). A 

causa de  la dinàmica poc participativa d’aquest grup-classe, es generen alternatives i noves 

propostes metodològiques molt interessants per la recerca.  

L’anàlisi d’alguns d’ aquests materials aporten una descripció més acurada del mètode, així com 

a possibles exemples de vinculació del mètode de Comprensió de la Producció Artística 

Contemporània amb exercicis pràctics, amb la vessant productiva de l’assignatura. Tanmateix, es 

planteja la transcripció d’algunes de les sessions al voltant de l’observació d’obres d’art per tal 

d’exemplificar quines dinàmiques es poden arribar a establir. 

                                                 
 
52 Els models utilitzats es troben a l’Annex II 
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L’observació no participant 

Per a l’observació de les classes, es parteix de la necessitat d’una observació no participant, ja 

que el mètode utilitzat a les sessions és difícil de compaginar amb una observació participant; 

una classe en què el professorat ha d’estar constantment animant al seu alumnat per participar, 

dialogar i observar requereix una observació externa. 

En aquest sentit, en el claustre de professors/ores del centre, s’explica el projecte de recerca que 

s’està realitzant i s’exposa la necessitat de professorat voluntari per a realitzar observacions 

puntuals (en hores que es disposi de temps lliure) de les classes que es realitzaran durant 

l’experiència. El professorat voluntari s’apunta en un llistat que es passa al claustre i, 

posteriorment, es comprova de la disponibilitat horària dels observadors/ores voluntaris/es i de la 

seva coincidència en hores que es dugui a terme l’experiència. Prèviament a l’observació d’una 

classe, es comprova si el professor/ora pot venir a observar una hora determinada i se li  entrega 

i explica les fitxes53 que haurà d’emplenar durant l’observació: 

- en la primera fitxa s’observa la participació de l’alumnat a classe 

- a la segona fitxa s’observa i es comenta l’estructura didàctica i el desenvolupament de la 

sessió 

- i a la tercera fitxa es valora les reaccions del grup-classe davant la nova metodologia. 

Les fitxes dissenyades es comproven en un primer dia d’observació com a prova pilot i pateixen 

alguna variació. De totes maneres, al llarg de les diferents sessions sorgeixen nous dubtes i 

noves necessitats sobre el funcionament de les fitxes, fins a la creació d’una quarta fitxa que 

s’utilitza a manera de prova en les darreres observacions. Aquesta darrera fitxa sorgeix de la 

necessitat de valorar l’ús de les TIC a l’aula. 

 

 

 

                                                 
 
53 Les tres fitxes resultants es poden consultar a l’Annex I 
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Entrevista en profunditat a experts 

La darrera eina d’investigació utilitzada en la implementació de la Unitat Didàctica experimental 

és la realització d’una entrevista54 a professorat expert en ciències socials del centre on es duu a 

terme l’experiència i que també participa com a observador. 

L’objectiu d’aquesta entrevista és l’aprofundiment en l’observació realitzada en algunes de les 

sessions per professorat especialitzat en ciències socials i en història de l’art. En l’entrevista es 

planteja: 

- quines metodologies han observat en relació a la comprensió del fet artístic? 

- quines metodologies utilitzarien ells per contrast? 

- quines són les connexions que estableixen entre l’educació visual i plàstica i les ciències 

socials (història, història de l’art i geografia) 

Amb aquesta entrevista també es pretén buscar enllaços a possibles actuacions interdisciplinars 

en el si de la Comprensió de la Producció Artística Contemporània. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
54 El guió de l’entrevista i les transcripcions es troben a l’Annex I amb la resta d’instruments de recerca. 
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5. OBJECTIU 3: IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL MODEL 
EXPERIMENTAL 

 

5.1. Context de l’experimentació 
5.2. Autoposicionament 
5.3. Desenvolupament i sessions de classe 
5.4. Anàlisi dels resultats obtinguts en l’experimentació 
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5.1. Context de l’experimentació 
 
 

 

 

L’experimentació del model dissenyat es desenvolupa en l’IES de Tremp, un centre públic 

situat a Tremp, la capital del Pallars Jussà. 

La comarca del Pallars Jussà disposa d’un dels termes municipals més grans de tot 

Catalunya amb 302 km2, un municipi que, malgrat aglutinar 28 nuclis agregats o pedanies, 

actualment té empadronades unes 5.000 persones. Es tracta, doncs, d’un territori amb molt 

baixa densitat de població (19,9 hab/km2), població que es concentra principalment en els 

nuclis de Tremp i La Pobla de Segur.  

Aquestes dues poblacions són les úniques que disposen de centres escolars d’Educació 

Secundària i, en concret, Tremp aglutina molts dels serveis bàsics de la zona i dels Pallars 

(Hospital, DARP, Consell Comarcal, etc), així com l’AGBS (Academia General Bàsica de 

Suboficiales). En aquest sentit, els serveis és el sector més desenvolupat de la comarca 

amb gairebé el 60% de concentració d’activitat i, en segon lloc l’agricultura, la construcció i 

la indústria. Aquest context confereix unes característiques especials a la població 

trempolina i, per tant, a l’alumnat de l’Institut: es tracta d’un alumnat que barreja població 

autòctona molt vinculada al món de l’agricultura i la ramaderia amb alumnat d’origen molt 

divers (arribat a la comarca per treballar en serveis i en el món de la construcció); malgrat 

el petit tamany de la població, l’alumnat disposa de força oferta a nivell cultural (cursets, 

associacions, cinema...) i de molta oferta de productes especialitzats. 

L’Institut de Tremp és un institut d’uns 400 alumnes amb una plantilla que passa la 

cinquantena de professors/ores; aquests nombres indiquen que les ratios per classe no són 

molt altes, sobretot en els cursos de Formació Professional, i que es disposa de força 

recursos (aula LIC, USEE, AOC) per atendre la diversitat. 

La plantilla de professors/ores és molt estable i hi ha un gran nombre de docents amb molta 

experiència que tenen una mitjana d’edat entre els 40 i 55 anys. En el darrer curs i amb 

l’obertura d’un parell de nous cicles formatius (Cures Auxiliars d’Infermeria-Atenció 

Sociosanitària i Explotació de Sistemes Informàtics) s’ha ampliat considerablement la 

plantilla amb nou professorat. 
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Els grups amb qui desenvolupar l’experiència 

L’alumnat de l’Institut de Tremp enguany ha iniciat les classes entre dos sistemes 

educatius: a 2n i 4t d’ESO amb la LOGSE i a 1r i 3r d’ESO amb la LOE. En aquest sentit, 

l’experiència es desenvolupa en un context una mica especial, ja que tot canvi implica 

novetats, il·lusions i reticències a nivell estructural i una certa incomprensió per part de 

l’alumnat que es troba enmig d’aquesta situació. Per a la implementació i avaluació del 

model dissenyat es planteja seleccionar dos dels cursos de l’ESO amb diferent incidència 

horària i amb diferents característiques a nivell de la seva pròpia dinàmica com a grup-

classe per tal de veure quina és la seva resposta: 

a) 3r ESO 

 3r d’ESO és un curs de dues línies nombroses que es desdobla amb dos 

grups més, un grup de reforç i un grup AOC que funciona amb un currículum 

escolar adaptat. 

 Aquest curs només disposa d’una hora setmanal de la matèria en seguir la 

nova planificació horària plantejada pel Departament d’Educació. Aquests 

grups en concret, degut a aquest canvi de sistema educatiu, només hauran 

cursat tres hores d’EViP al llarg de la ESO. 

 La dinàmica del grup-classe és la d’un grup molt mogut, xerraire i participatiu. 

És un grup on el sexe masculí té molt lideratge. 

 En aquest curs l’assignatura d’EViP s’imparteix 1 hora a la setmana ja que 

s’està implementant la nova proposta curricular desplegada pel Departament 

d’Educació de la LOE. 

b) 4t ESO 

 4t d’ESO és un curs de dues línies (40 alumnes) força més uniforme que 

l’anterior. La dinàmica del grup-classe és la d’un grup callat i més aviat 

apàtic. És un grup molt subdividit en petits nuclis d’afinitat. 

 En aquest curs l’assignatura d’EViP i, en concret, a l’IES Tremp s’imparteix 

amb 2 hores setmanals (és el darrer curs d’implantació de la proposta 

curricular LOGSE). 

El fet d’haver treballat nou anys en el centre, implica un coneixement del seu professorat i 

de les normes de treball que regeixen el funcionament de l’IES. Tanmateix, també afavoreix 

el coneixement de l’alumnat i d’alguna manera, facilita la fase experimental del projecte. 
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5.2. Autoposicionament 
 

 

 

Una descripció acurada de l’experiència educativa també necessita fer explícit el model 

educatiu de qui la durà a terme, per la qual cosa intentaré exposar quines són les 

concepcions que marquen el meu discurs, així com el meu tarannà com a professora 

d’educació secundària. 

Amb una formació bàsica de Belles Arts i força experiència en el camp de la didàctica de 

museus (principalment d’art), a les meves classes sempre es barregen aspectes pràctics 

amb teòrics i contextuals, com també socials i culturals; de fet, els aprenentatges de 

tècniques artístiques sempre he preferit impartir-los en assignatures optatives (fins ara 

crèdits variables) on aprofundir en el seu aspecte de “via de coneixement de la realitat” i 

desvinculats de la realització de manualitats. 

El fet d’haver canviat vàries vegades de feina i lloc de treball m’ha aportat una àmplia visió 

territorial i un ampli espectre d’experiències a les que m’he hagut d’adaptar. Planificar i 

conduir visites guiades a exposicions de Barcelona, dissenyar tallers didàctics com el del 

Thermalia-Museu de Caldes de Montbui, la creació de la maleta didàctica Els colors i les 

llums de les terres de l’Ebre, donar classes com a substituta, interina o funcionària en 

diferents centres, matèries, nivells... tot això m’ha aportat molta flexibilitat i gens de por als 

canvis i als nous reptes. 

El model de transmissió de sabers amb què em sento més còmoda a les classes d’ESO és 

un model molt tradicional que combina la classe magistral amb la generació de diàlegs que 

permetin una construcció dialògica i consensuada del coneixement (influenciada pel model 

del projecte Filosofia 6/18); a tot això hi afegeixo l’ús abundant d’esquemes i imatges o de 

fragments de pel·lícules degut a la meva passió pel cinema. Cal especificar que malgrat en 

els meus primers anys de docència utilitzava el llibre de text com a suport de les classes, 

però poc a poc l’he abandonat per treballar amb materials propis o amb altres suports 

audiovisuals (internet, músiques, cinema, textos, etc).  

Pel que fa a aspectes metodològics i d’ambient a l’aula, considero necessari el silenci a les 

sessions de classe, un silenci que permeti realitzar explicacions, que afavoreixi la 

concentració i que faciliti el debat en el seu devenir d’expressar-escoltar opinions. També 

l’espai físic de l’aula és una mostra més de l’ordenació i el control de les sessions de 

classe, doncs considero molt important disposar d’espais pràctics molt ben cuidats i 
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organitzats en funció d’activitats pràctiques, escrites o d’observació de les imatges. Aquest 

és l’aspecte metodològic en el que menys canvis he introduït ni he experimentat: les taules i 

les cadires de l’aula estan disposades com en qualsevol altra aula, en fileres de taules 

individuals i mirant cap a la pissarra-pantalla de projecció; en algunes ocasions he trencat 

la disposició per crear cercles o grups amb els que no em sento tan còmoda treballant. Això 

pot resultar estrany ja que tradicionalment l’aula d’EViP es concep com a aula de taller 

(encara conserva el nom d’aula de dibuix), però resulta difícil sintonitzar sessions on es 

necessita taules normals amb taules de taller, o no resulta fàcil canviar constantment de 

model d’aula en classes de 50 minuts. 

Finalment, només incidir en què la meva experiència a l’aula no disposa de massa 

antiguitat (he treballat 10 anys com a professora de secundària), però els constants canvis 

realitzats (de feina, d’assignatures, de metodologies), una posició vitalista que 

m’encurioseix per molts temes diferents i un bon coneixement del context en el que treballo 

crec que m’han aportat un bagatge en xarxa que resulta un bon recurs per a l’ensenyament. 
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5.3. Desenvolupament i calendari de les sessions de classe 
 

 

 

El desenvolupament de la part experimental de la recerca a l’IES Tremp es realitza de la 

següent manera: 

a) En primer lloc es comunica a la professora d’EViP quin tipus d’experiència es vol dur 

a terme, quin serà el seu rol dins l’experimentació i quan es preveu acabar la 

intervenció. Per qüestions de temari s’acorda iniciar la fase experimental durant el 

mes de febrer i anar desenvolupant la Unitat Didàctica fins al tercer trimestre. També 

es consensua que les sessions de caire pràctic com la realització del Projecte 

artístic seran conduïdes altra vegada per la professora d’EViP per evitar un canvi 

brusc de professorat i metodologia. 

b) El professorat observador de les sessions es composa sempre de la professora 

d’EViP i de professorat voluntari del centre., de manera que a moltes de les sessions 

de classe es desposa de dos o tres observadors/ores. 

c) L’espai seleccionat per a la realització de les sessions de classe és l’aula de 

tecnologia de l’institut ja que disposa d’un canó de projecció i d’un ordinador en 

xarxa per poder mostrar directament connexions i recerques a internet. L’espai és 

una aula totalment nova (l’IES de Tremp ha estat en obres durant tres anys) que en 

la part final té unes taules més elevades per realitzar exercicis de taller de 

tecnologia, taules en les quals es situen els/les observadors/ores. 

d) Les sessions s’imparteixen tenint en compte el disseny de la Unitat Didàctica, la 

sortida a Lleida (visita a La Panera i participació a un concurs fotogràfic) i els 

instruments d’avaluació (proves a manera de pre-test i post-test). 

    

Imatges de sessions de classe.  
A la imatge de la dreta es pot observar la situació del professorat observador. 
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Resum de l’ordre de les sessions en ambdós grups 

 

Les sessions s’adeqüen a les necessitats del grup i a les seves disponibilitats horàries, per la 

qual cosa 4t d’ESO (2h setmanals) disposa de més sessions que 3r d’ESO. 

 

4 ESO Desenvolupament UD 3 ESO Desenvolupament UD 

- Prova-pilot 

- 1ª sessió: 5 imatges. Qüestions sobre: què és artístic i 
què no, funcions de l’art 

- 2ª sessió: 4 imatges. Qüestions sobre: funcions 
artístiques, tècniques artístiques 

- 3ª sessió: art-tècnica. Recollida conceptes bàsics. 

- 4ª sessió: pràctica 1. Noves tècniques, proposta individual 
(Warhol) 

- 5ª sessió: pràctica 2. Noves tècniques, proposta individual 
(Oldenburg) 

- 6ª sessió: Imatges. Crèdit de síntesi La Guerra Civil 

- 7ª sessió: Imatges. Crèdit de síntesi La Guerra Civil 

- 8º sessió: avaluació en grup del crèdit de síntesi 

- 9ª sessió: prèvia a la sortida a Lleida/ projecte artístic 

- 10ª sessió: sortida a Lleida 

- 11ª sessió: La producció artística, el projecte artístic 

- 12ª sessió: projecte artístic-trreball en grup 

- 13ª sessió: projecte artístic-treball en grup 

- 14ª sessió: projecte artístic-maqueta 

- 15ª sessió: projecte artístic-maqueta 

- 16ª sessió: post-test/ examen 
 

- Prova-pilot 

- 1ª sessió: 5 imatges. Qüestions sobre: què és artístic i 
què no, funcions de l’art 

- 2ª sessió: 4 imatges. Qüestions sobre: funcions 
artístiques, tècniques artístiques 

- 3ª sessió: Crèdit de síntesi: Art contemporani i cos humà.  

- Art-tècnica. Preparació sortida a Lleida 

- 4ª sessió: Sortida a Lleida 

- 5ª sessió: Explicació sortida als de l’Intercanviamb 
França. Valoració del crèdit de síntesi 

- 6ª sessió: El projecte artístic 

- 7ª sessió: projecte artístic-treball en grup 

- 9ª sessió: projecte artístic-maqueta 

- 10ª sessió: projecte artístic-maqueta? 

- 11ª sessió: post-test/ examen 

 

 

A continuació es pot veure com s’ha dut a terme les sessions en combinació amb d’altres aspectes 

formatius necessaris per la llicència a través del calendari de les sessions de classe. 
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Calendari de les sessions de classe 
 
 
 
Del 18 al 22 de febrer 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

4 ESO B 
Prova pilot 

   3 ESO B 
Prova pilot 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
Prova pilot 

    

pati      
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

    4 ESO A 
(són a Lleida) 

13.00 
13.50 

  4 ESO B 
1ª sessió: 5 imatges 

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
Prova pilot 

    

16.05 
16.55 

   4 ESO A 
Prova pilot 

 

 
 
 
 
Del 25 al 29 de febrer 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

4 ESO B 
2ª sessió: 4 imatges 

   3 ESO B 
1ª sessió: 5 imatges 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
1ª sessió: 5 imatges 

    

pati      
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

    4 ESO A 
2ª sessió: 4 imatges 

13.00 
13.50 

  4 ESO B 
3ª sessió: art-tècnica 

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
1ª sessió: 5 imatges 

    

16.05 
16.55 

   4 ESO A 
1ª sessió: 5 imatges 

 

 
 
 
Del 3 al 7 de març 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

4 ESO B 
4ª sessió: pràctica 1 

   3 ESO B 
2ª sessió: 5 imatges 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
2ª sessió: 4 imatges 

    

pati      
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

    4 ESO A 
4ª sessió: pràctica 1 

13.00 
13.50 

  4 ESO B 
5ª sessió: pràctica 2 

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
2ª sessió: 4 imatges 

    

16.05 
16.55 

   4 ESO A 
3ª sessió: art-tècnica 
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Del 10 al 14 de març (crèdit de síntesi) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

4 ESO B 
6ª sessió: guerra civil 

   3 ESO B 
3ª sessió: cos humà 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
3ª sessió: cos humà 

    

pati      
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

    4 ESO A 
6ª sessió: G. Civil 2 

13.00 
13.50 

  4 ESO B 
7ª sessió: G. Civil 2 

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
3ª sessió: cos humà 

    

16.05 
16.55 

   4 ESO A 
5ª sessió: guerra civil 

 

 
 
Del 17 al 24 de març,  

SETMANA SANTA 
 
 
 
Del 25 al 28 de març 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

 
 

   3 ESO B 
4ª sessió: art-tècnica/ 
sortida 

10.00 
10.55 

 
 

    

pati FESTIU    INTERCANVI 
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

    4 ESO A 
8ª sessió: prèvia a sortida, 
proj. artístic 

13.00 
13.50 

  4 ESO B 
8ª sessió: valoració en grup 
crèdit síntesi 

  

dinar      
15.15 
16.05 

 
 

    

16.05 
16.55 

   4 ESO A 
7ª sessió: valoració en grup 
crèdit síntesi 

 

 
 
Del 31 de març al 4 d’abril 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

4 ESO B 
9ª sessió: prèvia a sortida,  
proj. artístic 

   
 
 
 

SORTIDA A LLEIDA 
 

VISITA A LA PANERA 
 

EXPERIÈNCIA 
FOTOGRÀFICA DE 

MONUMENTS 
 
 

3 ESO B 
5ª sessió: valoració 
sortida 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
4ª sessió: art-tècnica/ sortida 

   

pati     
11.20 
12.10 

 
 

   

12.10 
13.00 

   4 ESO A 
9ª sessió: proj. art. 

13.00 
13.50 

  4 ESO B 
10ª sessió: proj. art. 

 

dinar     
15.15 
16.05 

3 ESO A 
4ª sessió: art-tècnica/ sortida 

   

16.05 
16.55 
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Del 7 al 11 d’abril 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

4 ESO B* 
Treball en grup 

   3 ESO B* 
6ª sessió: sortida/ 
valoració c. síntesi 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
5ª sessió: sortida/ 
valoració c. síntesi 

    

pati   CONGRÉS THYSSEN 
M ADRID 

11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

    4 ESO A* 
Treball en grup 

13.00 
13.50 

  4 ESO B* 
Treball en grup 

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
5ª sessió: sortida/ 
valoració c. síntesi 

    

16.05 
16.55 

   4 ESO A* 
Treball en grup 

 

* Classes pràctiques impartides per la professora substituta. La sessió de 3r d’ESO B va seguir l’esquema experimental de la 5ªsessió 
 
 
 
Del 14 al 18 d’abril 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

4 ESO B 
maqueta projecte* 

   3 ESO B 
7ª sessió: projecte artístic 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
6ª sessió: projecte artístic 

    

pati      
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

    4 ESO A 
maqueta projecte* 

13.00 
13.50 

  4 ESO B 
maqueta projecte* 

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
6ª sessió: projecte artístic 

    

16.05 
16.55 

   4 ESO A 
maqueta projecte* 

 

* Classes pràctiques impartides per la professora substituta. 
 
 
 
Del 21 al 25 d’abril 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

    3 ESO B 
treball en grup* 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
treball en grup* 

    

pati      
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

     
 

13.00 
13.50 

   
  

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
treball en grup* 

    

16.05 
16.55 

    
 

 

* Classes pràctiques impartides per la professora substituta. 
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Del 28 al 30 d’abril 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

     
 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
Treball en grup* 

    

pati    PONT 1 DE MAIG 
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

     
 

13.00 
13.50 

   
  

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
Treball en grup* 

    

16.05 
16.55 

    
 

 

* Classes pràctiques impartides per la professora substituta. 
 
 
 
 
Del 5 al 9 de maig 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

 
 

   3 ESO B 
treball en grup* 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
maqueta projecte* 

    

pati    CURS TATE MODERN 
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

     
 

13.00 
13.50 

   
 

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
maqueta projecte* 

    

16.05 
16.55 

    
 

 

* Classes pràctiques impartides per la professora substituta. 
 
 
 
 
Del 12 al 16 de maig 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

 
 

   3 ESO B 
maqueta projecte* 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
maqueta projecte* 

    

pati   FESTIU   
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

     
 

13.00 
13.50 

   
 

  

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
maqueta projecte* 

    

16.05 
16.55 

    
 

 

* Classes pràctiques impartides per la professora substituta. 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 161 
 

Del 19 al 23 de maig 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

 
 

   3 ESO B 
maqueta projecte* 

10.00 
10.55 

 
 

    

pati      
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

     
 

13.00 
13.50 

   
 

  

dinar      
15.15 
16.05 

 
 

    

16.05 
16.55 

    
 

 

* Classes pràctiques impartides per la professora substituta. 
 
 
 

AVALUACIÓ  

 
 
Del 26 al 30 de maig 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

 
 

    
 

10.00 
10.55 

     

pati      
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

     

13.00 
13.50 

     

dinar      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
Post-test 

    

16.05 
16.55 

   4 ESO A 
Post-test 

 

 
 
 
Del 2 al 6 de juny 
 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9.05 
10.00 

 
 

   3 ESO B 
Post-test 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
Post-test 

    

pati      
11.20 
12.10 

 
 

    

12.10 
13.00 

     
 

13.00 
13.50 

  4 ESO B 
Post-test 

  

dinar      
15.15 
16.05 

 
 

    

16.05 
16.55 
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5.4. Anàlisi dels resultats obtinguts en l’experimentació 
 

 

La fase experimental de la recerca aporta tot un seguit de dades sobre la implementació del 

programa i en aquest apartat intentarem presentar-les de manera ordenada i sota una anàlisi que 

ens permeti posteriorment extraure’n conclusions. Els resultats que s’exposen a continuació 

sorgeixen dels instruments de recerca (prova prèvia, classes, grup de discussió, prova final) 

descrits amb anterioritat. 

 

 

 

5.4.1. Característiques dels participants 

 

Els cursos que s’han pres com a mostra per a l’experimentació del programa curricular són 3r i 4t 

d’ESO de l’IES Tremp. Curiosament, el conjunt d’alumnes participants es distribueixen en un tant 

per cent molt equilibrat de nois i noies, amb un 50% d’ambdós sexes (44 nois i 44 noies). Ara bé, 

la distribució és diferent a cada curs, fet que comportarà variacions en el seu comportament i 

resultats. 

 

En el primer cas, ens trobem amb un curs més nombrós i molt divers que a l’assignatura d’EViP 

(d’una hora setmanal) es troba distribuït en quatre grups: dos grups grans heterogenis, un grup 

menor de reforç i un grup petit d’AOC. En un dels grups heterogenis es troben quatre alumnes 

amb necessitats educatives especials i amb una docent-especialista de reforç que sempre els 

acompanya. La seva dinàmica és de molta participació però també de desordre i esverament. És 

un curs de grans contrastos. També és un curs 

amb una forta presència masculina (61%) i un 

clar lideratge per part d’aquesta. Això, 

conjuntament amb l’actitud adolescent dels nois 

de “fer-se veure”, provoca un protagonisme 

exagerat d’aquests en les sessions de diàleg i 

debat. Moltes de les noies fins i tot s’asseuen en 

un segon terme a l’aula (a la perifèria o al 

darrera), presten molta atenció però prefereixen no participar directament en el debat. En petit 

sexe de l'alumnat participant a la prova 
(3r d'ESO)

39%

61%

noia

noi
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grup (grup de discussió) o individualment, moltes d’elles es mostren molt més actives i segures 

de sí mateixes. 

Al curs de 4t d’ESO ens trobem amb uns grups molt diferents als de tercer; es tracta de dos 

grups heterogenis que integren alumnes amb diversos interessos pel fet d’estar a final d’un cicle i 

tenir al cap la intenció d’estudiar batxillerat, 

cicles formatius, decantar-se cap al món del 

treball o no saber què fer no com posicionar-se. 

Aquests grups també integren alumnes 

d’incorporació tardana i tota aquesta barreja 

genera un curs molt subdividit. Tanmateix, la 

seva dinàmica és molt diferent a la de tercer, a 

classe són molt passius i callats, no presenten 

massa problemes de conducta, però tampoc no estableixen empatia amb el professorat. La 

distribució per sexes s’inverteix en relació a 3r d’ESO, ja que les noies són un 65%, però malgrat 

tot, no disposen del protagonisme de la participació de classe, que continua situat en els nois.  

Pel que fa a l’edat de la mostra, ens trobem 

amb alumnat que segueix dins els paràmetres 

de l’ESO, sense gaire excepcions d’alumnes 

repetidors o d’incorporació tardana (alumnes 

amb 17 anys).  

Ara bé, el que sí resulta interessant per al 

posterior desenvolupament del model didàctic 

són les gràfiques que es presenten a 

continuació sobre l’assistència/freqüència de 

visita a museus d’art o centres d’art 

contemporani per part dels alumnes. 

Per tal de valorar l’assistència/freqüència de l’alumnat als centres d’art en general i 

l’assistència/freqüència als museus o centres d’art contemporani es plantegen dues preguntes 

diferenciades:  

- Has anat alguna vegada a algun museu d’art? 

- Has anat alguna vegada a algun museu  o centre d’art contemporani (art actual55)?. 

                                                 
 
55 Per evitar el dubte que els alumnes puguin tenir sobre el concepte d’art contemporani s’introdueix el 
concepte art actual entre parèntesi 

sexe de l'alumnat participant a la prova 
(4t d'ESO)

65%

35%
noia

noi

edat de l'alumnat participant a la prova 
(3r i 4t d'ESO)

33%

45%

20%

2%

14 anys

15 anys

16 anys

17 anys
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I es dóna l’opció de contestar si no s’hi ha anat mai o, en cas positiu, amb qui s’hi ha anat per tal 

de valorar si la visita ha estat fruit d’un programa escolar o d’una acció més quotidiana familiar o 

amb amics/gues. 

De les respostes se’n desprèn que un tant 

per cent molt elevat de l’alumnat (un 92%) 

ha visitat alguna vegada un museu d’art 

enfront d’un 8% que no ho ha fet. També 

és interessant veure el paper que ha jugat 

l’escola en aquest contacte amb l’obra 

artística, ja que el 50% dels qui l’han 

visitat ho han fet a través de l’escola o 

l’institut. 

El percentatge que es revela com a 

significatiu el trobem, però, en l’augment 
d’alumnes que no han estat mai a un 
museu o centre d’art contemporani fins a arribar a l’adolescència, un augment del gairebé 
30%. Aquesta xifra podria ser fins i tot més baixa de la real, ja que cal tenir en compte la 

tendència afirmativa en la resposta de 

qüestionaris o, en el nostre cas, la 

vergonya que produeix als/les alumnes 

no haver-hi estat mai. 

En la mateixa direcció, cal esmentar les 

preguntes que van realitzar molts 

alumnes per tal de confirmar si aquest o 

aquell museu eren d’art contemporani; 

amb els seus dubtes es posava de 

manifest el desconeixement del que 

podia ser l’Art contemporani.  

Malgrat aquest no era l’objecte de la 

recerca, l’aprofundiment sobre aquest tema podria conduir a delimitar amb molta més concisió 

quins centres/museus han visitat els/les alumnes i quantes vegades han visitat museus 

relacionats amb l’art i l’art contemporani, de manera que es pogués constatar quin tipus de 

coneixements i experiències prèvies poden haver construït com a subjectes o, perquè no, els 

poden haver construït (des de l’àmbit escolar, familiar, etc.). 

has visitat un museu d'art?

8%

42%

50%

mai

amb escola

amb l'escola i més

has visitat un museu o centre d'art contemporani?

36%

33%

31%

mai

amb escola

amb l' escola i més
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De totes maneres, amb aquestes xifres en què s’evidencia força desconeixement dels centres 

d’art contemporani (a 3r d’ESO s’elevava fins a al 39,2%), l’experimentació parteix d’un 
alumnat amb poca experiència en el camp de l’observació i el coneixement d’obres 
actuals. Aquesta situació també comporta un coneixement previ molt estereotipat generat 
sobretot per l’entorn familiar i escolar, així com per un context cultural i artístic escàs56. 

 

 

 

 

 

5.4.2. Anàlisi de la prova inicial 

 

El dia anterior a la primera sessió de la part experimental del projecte, es passa per les classes 

per a explicar a l’alumnat que a partir de la següent classe es produirà un canvi de metodologia i  

un canvi d’aula; s’informa que s’impartiran uns coneixements diferents als que estaven 

desenvolupant i que no necessiten materials especials, només bolígraf, llapis i bona 

predisposició a l’experiència; també se’ls reparteix una autorització per a permetre 

l’enregistrament de les classes (fotos, video, veu...) que han d’entregar signada els propers dies. 

L’alumnat reacciona amb curiositat i en la majoria dels casos, els aclariments que es demanen 

són de tipus pràctic: 

- qui serà la professora, docs? 

- necessitem làmines? Quins materials hem de portar? 

- en quina aula heu dit que hem d’anar? 

- això contarà a les notes? 

Algun/a alumne/a pregunta de què aniran les classes, però en general no pregunten massa. 

Aquesta presentació prèvia s’ha pactat amb la professora oficial57 de manera que es pugui dur a 

terme en els quinze o vint darrers minuts de la seva classe. No obstant això, en alguns grups, el 

fet que els alumnes estiguin realitzant algun treball que han d’acabar, comporta que finalment la 

                                                 
 
56 Tremp disposa d’una única galeria d’art (d’obertura de caps de setmana), d’exposicions temporals 
d’artistes locals, o d’alguna exposició itinerant que arriba al Museu de ciències naturals de Tremp. 
57 Quan ens referim a la professora oficial, es tracta de la professora que imparteix classe normal durant tot 
el curs i que acull com a observadora la fase experimental de la recerca 
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presentació de la fase experimental de la recerca a l’alumnat s’escurça a uns deu minuts i queda 

una mica justa de temps. 

A la primera sessió de l’experiència es passa la prova prèvia (o pre-test), dissenyada amb 

l’objectiu de poder comprovar en quina posició es troba l’alumnat respecte a la temàtica de la 

producció artística contemporània58. La prova s’aplica amb les mateixes condicions i 

característiques als cinc grups participants en l’experiència. En tots els casos, s’ha produït una 

presentació prèvia de l’experiència i, en una aula equipada amb ordinador i canó de projecció 

prou gran per a tots els grups, es passa la prova amb les mateixes característiques i continguts 

(fins i tot no s’ha adaptat per als alumnes de l’USEE). L’explicació de les intencions de la prova i 

de les instruccions es realitzen oralment. 

La prova, presentada a l’alumnat com a Pre-test d’Art Contemporani59, combina un seguit de 

preguntes tancades i obertes per tal de garantir una aproximació fidedigna als estereotips i 

concepcions de l’alumnat sobre la producció artística. Consta, tal com s’explica a l’apartat            

d’instruments d’investigació: 

- d’un apartat introductori de preguntes tancades per determinar algunes dades bàsiques 

de l’alumnat que participa en la fase experimental del projecte: curs, sexe, edat i 

assistència a museus d’art i d’art contemporani. 

- i del desenvolupament del qüestionari, que incideix en tres aspectes de contingut sobre 

conceptes, funcions i procediments que l’alumne relaciona o coneix amb l’obra d’art. 

Segons aquests aspectes, a continuació es presenta l’anàlisi dels resultats de la prova amb la 

següent estructura: 

a) Conceptes de l’alumnat sobre l’obra d’art 

b) Quines funcions atribueix l’alumnat a l’obra d’art? 

c) L’alumnat, amb quines manifestacions artístiques està familiaritzat ? 

 

                                                 
 
58 La tesi doctoral de Rocío Arregui (2005) La enseñanza del arte contemporáneo a través del dibujo en 
Educación Secundaria Obligatoria, planteja la necessitat de conèixer quins són els estereotips i les idees 
preconcebudes sobre l’art en l’alumnat abans de l’experimentació d’un nou programa didàctic per tal de 
comprovar quines modificacions i canvis es donen amb el nou programa. En el nostre estudi de cas, 
l’anàlisi qualitativa de les concepcions de l’alumnat sobre l’Art i l’Art Contemporani ajuda a comprendre els 
resultats de l’experimentació del model i, evidentment, a introduir canvis per a refer-lo, si s’escau. 

59 La prova i la presentació en powerpoint associada al Pre-test es troben a l’Annex 
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a) Conceptes de l’alumnat sobre l’obra d’art.  

 

A partir de la demanda de definició del concepte d’obra d’art i, més endavant, a partir d’un un 

llarg apartat on es demana la justificació d’un seguit d’imatges i objectes60 com a obres d’“art”, es 

genera una multiplicitat de respostes que presentem classificades i analitzades en categories 
sobre l’artisticitat. És molt interessant veure l’ampli ventall de categories sorgides sobre el 

concepte d’art: estatus artístic, expressivitat, orginalitat, tècnica, vincle patrimonial,     . 

Tanmateix, també és sorprenent descobrir moltes de les consideracions socioculturals de caire 

conservador sobre determinats productes artístics en l’opinió d’adolescents que desconeixen el 

món de l’art. Això evidencia que els adolescents ja manifesten com a pròpies tota una sèrie 

d’idees i prejudicis sobre l’art que els han arribat a través d’opinions de familiars, d’amics, a 

través del currículum formal o del currículum ocult de l’escola. 

 

1. Estatus de la pròpia obra 

Una de les primeres categoritzacions que més sorprenen és la definició per part de gran part de 

l’alumnat d’una obra artística en funció del seu estatus, d’allò que pròpiament és i de quina 

consideració social i cultural disposa. 

Consideres que és una obra d’art? Per què? 

ESTATUS (alta cultura-baixa cultura) 

SÍ, perquè... 
- És un dibuix/ pintura/  

- Està fet amb pintura i és un quadre 

- Es veu pintat 

- Perquè és una pintura en un plat 

- És una obra que ha estat dibuixada per algú 

 

- És una fotografia/ graffiti/ un disseny 

 

- El disseny va concordat amb l’art 

NO, perquè... 
- No és cap pintura  

- Encara que sigui pintura és molt caòtica 

- No és cap dibuix 

- Simplement és un dibuix en un plat 

 

 

- És un còmic/ una pel·lícula/ una pel·lícula 
animada/ un DVD/ una imatge de còmic/ un 
cartell d’una peli/ una figura (ref. A la màscara) 

 

                                                 
 
60 Les manifestacions artístiques presentades a la prova pretenien ser un compendi del que 
tradicionalment es donsideren produccions d’arts majors, arts aplicades, arts multimedia i arts del carrer, 
així com del que anomenem baixa i alta cultura. 
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- És un art modern - Simplement és el trailer d’una pel·lícula 

- Tan sols és una fotografia  

 

 

Fixem-nos en respostes del tipus “No és art perquè no és cap pintura”, respostes que emeten 

afirmacions contundents sobre les coses que poden ser art (l’exemple més reiterat és la pintura) i 

les que no. També són molt interessants els judicis de valors emesos sota expressions com “no, 

perquè tan sols és una fotografia” o “no, perquè no té el mateix valor”, en les que es configura 

una imatge de l’art composada per coses de valor en les que determinades tècniques (cine, foto, 

còmic, graffiti…) no hi tenen cabuda. 

Una obra pictòrica, en la majoria dels casos, pel fet de ser una pintura, es considera una obra 

d’art; fins i tot, comentaris com “sí, perquè es veu pintat” o “perquè és una pintura en un plat” 

mostren com la tècnica pictòrica pot facilitar la consideració d’altres objectes o manifestacions 

com a artístics. No serà que la pintura és una tècnica encara supravalorada en la nostra 

societat? No serà que les imatges pictòriques són les que més s’utilitzen en l’imaginari de la 

producció artística escolar? Alguns/es alumnes també han donat la fotografia, el graffiti i el 

disseny com a característica essencial, però la resposta més generalitzada insisteix en l’estatus 

de pintura-quadre com a obra d’art. 

A més a més de les respostes d’estatus, les obres disposen d’altres conceptes associats a l’alta i 

baixa cultura que sorgeixen en determinades respostes de la prova.  

Associacions a l’alta cultura Associacions amb la baixa cultura 

És art perquè…  
- Podria arribar a tractar-se d’una peça de 

col·leccionista 

- És un monument 

- És una escultura típica de l’Àfrica 

- És una escultura típica d’alguna religió/ és un 
dibuix típic d’església 

- El fet de ser un dibuix sobre un plat penso que 
és una cosa de luxe i les obres d’art són luxoses 

- El cinema és el 7è art 

 

No és art perquè…  
- És un còmic, n’hi ha molts com aquests 

- És com una tira còmica i l’art sembla més seriós 

- No. Perquè no és art, és un còmic i el còmic no 
és art, no ensenya res, només diverteix a la gent. 
(61) No forma part de l’art perquè són moltes 
imatges seguides (anime)  

- És una imatge publicitària i crec que és totalment 
independent de l’art 

- És propaganda/ És un anunci d’un joc, d’una 
videoconsola 

- (Cartell peli) No té el mateix valor  
- No ho sembla 

 

D’una banda, l’obra artística s’associa amb el col·leccionisme, amb els monuments, amb les 

escultures tradicionals (o sigui, ja acceptades com a artístiques), amb les obres religioses que 

sempre han gaudit d’un estatus especial, amb el luxe o amb la consideració de “setè art”, de 
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manera que l’obra d’art es vincula a moltes de les idees associades a l’art durant molts segles: 

poder, tradició, religió, luxe, etc.; fins i tot el cinema s’accepta si comparteix podi amb les altres 

sis arts majors “sí, perquè el cinema és 7è art”. D’altra banda, el fet que les obres socialment es 

valorin dins la baixa cultura fa que l’alumnat no les consideri com a obres artístiques; l’alumnat 

evidencia que les obres que serveixin per divertir o per fer propaganda no són prou serioses, no 

tenen el mateix valor que una obra-monument. 

De fet, la qüestió d’estatus en l’obra artística és tan marcat a nivell social que en una resposta 

ens trobem una afirmació molt clarificadora: “no és art, perquè no ho sembla”; per a l’alumne 

l’obra d’art té alguna cosa inherent a ella que la fa ser obra d’art. Sembla que molts/es dels/les 

alumnes assimilen aquesta qualitat inherent de l’obra artística a les obres del passat, a aquelles 

obres que pel fet d’ésser antigues disposen de la qualitat artística. Si observem els següents 

comentaris, veurem com l’antiguitat i la distància espacio-temporal atribueixen o augmenten el 

valor de l’obra. 

ESTATUS: ANTIGUITAT, CONCEPTE  PATRIMONIAL 

SÍ, perquè... 
- És un monument d’anys passats  

- És una pintura de molts segles 

- És una pintura antiga i això apuja el seu valor 

- És una màscara antiga tallada en fusta o en pedra/ una representació antiga/ una 
escultura antiga/ d’alguna civilització inca, maia, asteca... Procedeix d’una cultura o 
d’una època no actual 

- Expressa antiguitat, és més seriós 

 

NO, perquè... 
- És de les tribus, ho 
feien antigament! 

 
 

Fins i tot, en respostes més complexes i elaborades, trobem que el pas del temps pot arribar a 

ser l’element definitori d’una obra artística: 

SÍ, perquè... 
- “No. Per mi no és art perquè és un còmic que no expressa res, però dins d’uns quants segles, segurament 

es convertirà en una obra d’art”. 

- “No crec que sigui art però ho podria arribar a ser” (es refereix a l’anime) 

- “És innovador (objecte de disseny), però crec que és com un art temporal, que no sempre serà considerat 
això, a diferència de l’anterior (es refereix a “La creació” de Miquel Àngel) 

 
 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 171 
 

De la mateixa manera que el pas del temps pot contribuir al nostre posicionament davant de 

l’obra artística com a document històric o social, ja que la seva antiguitat ens aporta 

coneixements sobre altres cultures, contextos i societats. 

SÍ, perquè... 
- Mostra coses del passat/ Ens està donant una mica la idea de com eren les coses de fa uns anys 

- Expressa una cultura, d’una certa època, un fet històric 

- Reflexa els costums d’una societat diferent a la nostra/  Expressa una cultura, la seva nacionalitat i la tribu/ 
Els japonesos, xinesos, transmeten llegendes amb imatges  

 

- És una obra de fa milers d’anys que ens serveix més o menys per saber el que pensaven i les “capacitats 
de crear” en aquella època 

- Fa molts anys que està fet i no hi havia tants recursos com avui dia 

- Forma part del passat i ara sembla insignificatiu però en els seu moment requeria temps fer-la 

 

 

 

 

2. Expressivitat, comunicació 

Aquesta és la categoria que l’alumnat ha remarcat amb més insistència: l’obra d’art com a vehicle 

d’expressió i comunicació. Segons Parsons (2002), a nivell evolutiu es donen cinc fases en el 

desenvolupament estètic: favoritisme, bellesa i realisme, expressivitat, estil i forma, i autonomia. 

La fase expressiva respondria a directament a moltes de les aportacions de l’alumnat: 

“Busquem en els quadres la qualitat de l’experiència que puguin produir, i quan més intensa i 

interessant sigui l’experiència, millor serà l’obra. La intensitat i l’interès garantitzen que l’experiència 

és genuïna, que se sent realment. El sentiment o el pensament que s’expressen poden ser els de 

l’artista o els de l’espectador, o els d’ambdós. En tots els casos es tracta d’allò que atrau interiorment 

a cada persona. 

Aquest coneixement afecta a la major part de les idees que es tenen sobre l’art. L’objectiu de l’art és 

expressar l’experiència d’algú.” (Parsons, 2002:45) 

Si ens fixem amb els raonaments donats per a justificar l’”artisticitat” dels objectes i imatges 

triades, veurem que l’obra és un vehicle per a l’expressió de l’artista, per a la transmissió de les 

seves idees i sensacions, sobretot si aquestes estan vinculades a la rebel·lia, a les seves 

creences o als seus sentiments. En moltes ocasions aquesta supravaloració de l’expressivitat 

podria deixar entreveure un procés empàtic en el que l’adolescent es posa en el lloc de l’artista i 

valora allò que està comunicant encara que sigui de manera estranya o simbòlica. 
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Curiosament, però, l’alumnat generalitza el seu posicionament davant d’obres que no entén i ho 

justifica amb expressions del tipus “és art perquè expressa alguna emoció” o “perquè l’artista 

intenta expressar algun sentiment”, però no busca quina és l’emoció o sentiment que expressa; 

fins i tot, l’expressivitat es transforma en una fórmula de fàcil aplicació fins a la confusió del terme 

expressar amb d’altres accions verbals com representar: “és art perquè expressa un paisatge” o 

pertànyer: “és art perquè expressa una cultura antiga”. 

 
EXPRESSIVITAT, COMUNICACIÓ 

SÍ, perquè... 
- És expressiva 

- Expressa coses/ emocions/ alguna emoció/ 
sentiments/ un moment  

- Intenta expressar un sentiment/ L’artista li ha posat 
sentiment/ Simbolitza algun sentiment 

- Expressa el que veu l’autor en un moment 
determinat/ una aventura en una època 
determinada/ algo que té sentit per a l’artista  

- És l’expressió de l’artista ben reflexada/ Es veu 
dibuixat el que l’autor volia que sentíssim al mirar-
la 

- Expressa les seves idees 

- Expressa rebel·lia 

- Expressa un estil de vida 

 

- El cinema és un art perquè transmet emocions  

NO, perquè... 
- No expressa res 

- Em sembla que no expressa res, és una 
imatge buida 

- No m’inspira res 

- No em transmet una sensació, sentiment, res 

- No m’expressa res sobre la història 

 

- Per a mi no expressa res i a més a més no 
crida l’atenció, és un dibuix mort/ No dóna 
cap sensació, simplement és un dibuix en un 
plat 

 

 
 

Alguns/unes alumnes trenquen amb l’ambigüitat de la categoria de l’expressivitat i aprofundeixen 

en el contingut del que expressa, transmet o comunica l’obra artística. En aquest sentit, 

estableixen una relació que s’encamina al descobriment i a la comprensió de l’obra. 

 

COMUNICACIÓ 

SÍ, perquè... 
- Art és tot allò que transmet al lector una cosa 

- Ens transmet una informació, una emoció 

- Ens parla d’un tema interessant: la soledat. Ens fa reflexionar, expressa i comunica 
les emocions de l’artista. 

- Reflecteix l’estat de soledat, tristesa d’aquest home 

- Ha estat creat per causar una impressió 
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En una posició contrària, la manca d’expressivitat genera també el sentiment de rebuig en 

l’alumnat; si una obra no expressa res, no es considera una obra artística. Dins d’aquest grup de 

respostes en trobem una d’interessant: “no és art perquè no m’inspira res”, i és que la conjunció 

artista-expressió-inspiració és força freqüent en la concepció de l’artista-geni que necessita de la 

inspiració per a poder expressar-se amb èxit. Cal tenir en compte que en els ambients de la 

infància, les possibilitats expressives del/la nen/a es mitifiquen en moltes ocasions amb 

qualificacions dels treballs dels nens i les nenes com a plens d’inspiració i genialitat. 

 

 

 

 

3. contingut 

Mén ennlà de la supravaloració de les qualitats expressives i comunicatives de l’obra artística, el 

fet que una obra tingui un significat també li confereix especificitat artística. Fixem-nos que 

l’alumnat valora la capacitat d’una imatge o producte per transmetre algun significat de manera 

simbòlica “és art perquè simbolitza el temps en què juguem emocionalment” i, en alguns casos, 

enigmàtica per la nostra distància cultural o temporal vers ella “és una escultura antiga i 

segurament té un significat”.  

 

SIGNIFICAT 

SÍ, perquè... 
- És una obra artística que té un significat 

- És una manera de reivindicar en contra dels 
estereotips  

- Simbolitza el temps en què juguem 
emocionalment 

- És una escultura antiga i segurament té algun 
significat i s’ha conservat en algun museu o 
galeria. (58) 

NO, perquè... 
- És un dibuix buit (de 

significat) 

- No inculca cap idea 

- No és lògic 

- No m’agrada. Semblen 
gays. 

 

 

Tanmateix, si aquest significat es relaciona amb conceptes de transcendència cultural 

(espiritualitat, origen de la humanitat) l’obra adquireix per a molts alumnes un estatus d’artisticitat, 

ja que es vincula a aspectes “seriosos” i de “importància”. Fixem-nos que quan la imatge és 

considerada una tonteria perquè utilitza la ironia o la broma, passa a ser relegada a una posició 

d’inferioritat que justifica la seva no classificació com a art. 
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CONTINGUT 

TRANSCENDÈNCIA 
DEL SIGNIFICAT 

SÍ, perquè... 
- Intenta donar resposta sobre déu, es 

connecten els dos móns  

- Ens indica la unió del cel i la terra, déus i 
humans 

- Representa l’amor entre pare i fill 

- Da una explicación en sí de dioses y 
humanos. 

- Expressa que els homes estan lligats a déu i 
que s’ha de creure en ell (ja que en aquella 
època eren cristians) 

- En el seu moment tenia un gran significat 

- Dóna un aire de superioritat 

NO, perquè... 
- No expressa cap cosa 

important i és una imatge 
molt freda 

- És una tonteria i no s’hi 
veu res d’art excepte el 
quadre del final, però en 
general no diria que és 
art. 

 

 
 

 

 

 

3.  Originalitat 

El concepte d’originalitat apareix de manera implícita en moltes de les respostes de l’alumnat per 

a justificar les imatges de la prova però no apareix en les seves definicions personals sobre l’obra 

d’art. Probablement alguns alumnes utilitzen el concepte d’originalitat després de trobar-lo 

esmentat en una pregunta anterior de la prova (pregunta núm. 4). De totes maneres, dels seus 

comentaris en sorgeixen unes interessants apreciacions i categories. 

En primer lloc ens trobem amb la valoració de l’originalitat i la innovació com a característiques 

artístiques positives i, per contrast, amb la valoració negativa de les obres senzilles, normals i 

quotidianes. Darrera aquestes valoracions, l’alumnat exposa la seva familiaritat amb conceptes 

com l’originalitat, la creativitat o l’excepcionalitat a l’obra artística; l’alumnat coneix aquests 

valors, ja que: 

- són els valors declamats com a fonamentals en moltes de les seves produccions de 

classe 

- són trets que la societat (els mitjans de comunicació, les institucions, la família, els 

entesos) titlla com a importants. 
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ORIGINALITAT 

Innovació 

SÍ, perquè... 
- És innovadora i original 

- És original 

- És una cadira molt sofisticada i 
innovadora /És divertit i original/ És algo 
innovador creat per algun autor (escultor) 
que ha volgut fer una cosa nova 

 

NO, perquè... 
- No és original 

- És senzill i simple 

- És normal i corrent 

- És una imatge molt corrent, domèstica 

- És un objecte quotidià encara que sigui 
de disseny 

- Trobo que és original, divertit, però no ho 
considero art 

 

Fixem-nos en les paraules emprades: innovadora, original, diferent, nova, creativa, inusual, 

estrambòtica, especial... Una obra artística és tan especial que no pot ser alguna cosa normal, 

corrent, domèstica, ni quotidiana.  

Uns altres valors que s’associen a l’originalitat en les respostes de la prova són la diferència i la 

creativitat. Quotidianament, aquests valors es connecten a les qualitats de transformació i millora 

demanades en diferents situacions de la vida quotidiana i l’alumnat, per extensió, també les 

atribueix com a importants en les seves produccions i, evidentment en les produccions dels altres 

(sobretot si són artistes). 

 

 
Creatiu, 
diferent, 
especial 
 

SÍ, perquè... 
- S’ha de tenir molta creativitat 

- És una manera molt peculiar de veure la 
realitat o expressar-la 

- És una representació irreal d’un objecte 
que utilitzem, és una forma de veure’l 
diferent 

- Té unes característiques inusuals  

- Representa coses rares/ És un objecte 
estrambòtic 

- És original, imaginària, estranya  

- És una imatge que impacta  

- Està feta amb molta imaginació  

- Tiene su gracia 

 

NO, perquè... 
- No hi veig res interessant 

- No té res d’especial 

- Simplement és un plat de ceràmica amb 
un dibuix i l’art pot ser algo més 

- S’exagera molt  

- No té gràcia 
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Finalment, lligat amb el valor de l’originalitat, apareix de manera recurrent l’associació de l’obra 

artística amb quelcom únic i irrepetible, per la qual cosa, l’obra produïda de manera seriada, de 

manera industrial o de manera popular, queda descartada com a obra artística. 

 

 
Unicitat, 
irrepetible  
 

SÍ, perquè... 
- És original, no es pot fer-ne una d’igual 

- És únic 

- El dibuixant té una idea seva i no es 
podrà repetir 

- És irrepetible 

 

 

 

 

- És modern/ “recient”/ contemporani 

 

NO, perquè... 
- Hi ha molts plats de ceràmica estampats 

amb fotografies 

- Es pot repetir moltes vegades amb una 
plantilla 

- És un plat de ceràmica amb un dibuix i 
n’hi pot haver molts d’iguals sense dir 
res en concret, senzillament com una 
decoració (84) 

- Ho trobo com una cosa feta més a “lo 
industrial”, que en fan molts 

- Perquè és un còmic que cada vegada 
que es fan surt diferent. (1) 

 

 

 

 

 

4.  iconicitat 

En moltes de les respostes de l’alumnat també hi apareix la valoració d’una alta iconicitat en les 

imatges i objectes. La semblança amb la realitat, la facultat de representar alguna cosa que es 

pugui reconèixer també aporta seguretat a l’alumnat, de fet, representen segons Parsons (2002) 

una segona fase en el desenvolupament estètic de l’individu ja que permet a l’espectador 

distingir aspectos de l’experiència com a estèticament rellevants, en concret la bellesa i el 

realisme.  

De totes maneres, caldria tenir en compte que la majoria d’obres artístiques que es presenten en 

el discurs diari de l ‘alumne/a (llibres de text, il·lustracions, decoracions en els centres) són 

figuratives; també moltes de les activitats al voltant de la representació de la realitat es vinculen a 

la representació realista, de manera que l’alumnat no disposa de massa recursos per enfrontar-

se i valorar formes amb un grau d’iconicitat baix. L’abstracció resulta estranya, desconeguda i 

ambígua i no s’associa clarament amb quelcom artístic. 
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ICONICITAT 

SÍ, perquè... 
- És realista 

- Representa un paisatge/ es veu un paisatge 

- Representa algo/ ens vol ensenyar algo / dintre 
té uns dibuixos que signifiquen algo 

- Representa com eren les coses 

- Ho expressa tot perfecte, els muscles, les 
expressions... 

- Es basa en una idea real/ És una idea 
escenificada 

 

- És una pintura abstracte 

NO, perquè... 
- No se sap què és 

- No representa res  

- No hi veig res 

 

- És irreal/ molt irreal 

- És una imatge que no té cap sentit 

- És una mica surrealista  

 

 

- No li trobo la gràcia, suposo que és abstracte 

 

Aquesta capacitat icònica en moltes ocasions es vincula a la capacitat i destresa tècnica del qui 

produeix art: “és art perquè ho expressa tot perfecte, els muscles, les expressions...”, de fet, 

l’alumnat accepta sense massa reticències la representació de móns figuratius irreals sempre 

que estiguin representats amb una tècnica correcta. Llavors l’alumnat considera l’obra com a 

artística perquè valora les possibilitats imaginatives de l’artista. 

 
VALORACIÓ DE LA IMAGINACIÓ 

SÍ, perquè... 
- Expressa un món de somnis i de fets inimaginables 

- Expressa una cosa irreal/ És una forma d’expressar lo fantàstic, un món irreal 

- L’autor desenvolupa una història que possiblement a ell no li ha passat 

- És el que pinta un quan té un spray a la mà, el que imagina. 

 

 

 

 

5. Tècnica 

Una de les categories més tractada pels/les alumnes per definir o justificar la seva consideració 

d’obra artística és la qualitat tècnica en la seva realització. Amb tot, a les seves respostes hi 

trobem diversos matisos sobre el valor de la tècnica en l’obra artística: 
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TÈCNICA 

 
 
MESTRATGE 
TÈCNIC  
(PROFESSIONAL 
ARTESANAL) 
 

SÍ, perquè... 
- Està ben fet/ molt ben fet/súper ben fet/ 

molt ben lograt/ ben perfilat 

- Està molt decorat/ molt treballat 

- Està ben dibuixat/ ben dibuixat fins a 
l’últim detall 

- És un dibuix fet a mà 

- Està realitzat artesanalment i 
possiblement una única peça al món 

- Requereix un nivell artístic 

- S’hi representa una imatge feta per una 
persona on demostra la seva 
professionalitat 

- Perquè és una fotografia feta per un 
professional, per la forma que està feta 

 

NO, perquè... 
- Perquè això ho puc fer jo 

sense mirar 

- Això ho puc fer jo a casa 

- Ho sé fer jo/ Això ho sé fer fins 
i tot jo 

- Ho pot fer tothom/ Això, si fa 
no fa ho podem fer tots 

- Hi ha molta gent capaç a fer 
una escultura com aquesta 
(cadira) 

- Està fet per ordinador 

- Hi ha molta tecnologia 

 

MATERIALS I 
PROCEDIMENTS 

SÍ, perquè... 
- Per la manera en què està feta 

- Pel com està fet, les característiques 

- Les formes i els colors utilitzats  

- Sembla que surti de la paret on està 
pintada (vincle amb la iconicitat) 

- Ho fa fent regalims de pintura 

- Està fet de pedra 

- Està fet amb pintura 

- És pintat amb aquarel·les 

 

NO, perquè... 
- Són quatre ratlles  

- Això és malgastar pintura 
tirant-la a l’atzar en un full 

 

 

 

- Està feta de fusta 

- Està feta amb fang 

 

DIFICULTAT 

SÍ, perquè... 
- Perquè són imatges representades 

contínuament /és una animació de 
dibuixos 

- Ha estat dibuixat i passat a fotogrames  

- És una escultura molt difícil de fer 

- Està ben feta en un espai molt petit. 

 

NO, perquè... 
- Està fet per una màquina  

- Es pot fer a màquina seguint 
un model 

- Jo també ho sé fer jo amb una 
càmera 

- és un simple dibuix 

 

 

- el mestratge tècnic, vinculat al món de la producció artesanal (l’alumnat rebutja la 

producció industrial i tecnològica com a inherent a l’obra artística)  i també vinculat a la 

perfecció tècnica en els àmbits professionals 
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- l’admiració per la tècnica, materials i els procediments emprats 

- i la dificultat que implica aquest mestratge i domini de la tècnica. 

El mestratge tècnic és molt valorat per l’alumnat. Cal tenir en compte la capacitat d’admiració que 

susciten obres produïdes manualment i amb gran virtuosisme des de que l’alumne/a és ben petit. 

La distància que l’alumnat estableix entre les seves produccions i les d’obres amb aquestes 

qualitats, estableix una posició d’admiració gairebé religiosa, on la tècnica esdevé quelcom 

inabastable i llunyà. 

 

 

 

6. Finalitat 

A partir de les respostes de l’alumnat es pot veure com la finalitat no es dibuixa com un element 

tan clar de definició de l’obra artística. Però quina és la concepció de finalitat que s’entreveu en 

les seves justificacions? 

- D’una banda, el comentari “no és art perquè la seva finalitat no era ser art” ens evidencia 

una dissociació de l’obra artística amb l’obra funcional: tot allò que té una utilitat física 

perd o no té “artisticitat” (cartells, pel·lícules, anuncis...)  

- I en canvi, d’una altra banda, el fet que una obra tingui una determinada funcionalitat pot 

conferir-li un valor afegit (observem comentaris en què es valoren com a artístiques obres 

ben dissenyades o ben aconseguides) 

 

FINALITAT 

UTILITÀRIA 

 

SÍ, perquè... 
- Està molt ben dissenyada 

- És un anunci divertit i que 
atreu a la gent 

- Capta l’atenció, t’explica 
una història i et fa 
memoritzar la Game Boy 

 

NO, perquè... 
- La seva finalitat no era ser art 

- És un objecte més funcional que decoratiu  

- És un plat/ per menjar/ Perquè els plats serveixen 
per menjar 

- És una cadira/ Solament és una cadira / És només 
una cadira amb un respatller molt alt 

- Perquè es fa servir per sentar-se i no transmet res. 
Això ho fan els dissenyadors. 

- Un còmic només té la finalitat de divertir o 
d’explicar alguna cosa 

- Serveix per informar-te i no és res que t’expressi 
algo/ És una imatge de sensació (anunci) 
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RELIGIOSA 

SÍ, perquè... 
- Això és la creença que tenen sobre alguna religió  

- Expressa rituals d’alguna tribu 

- Representa un déu per a algunes tribus 

 
 

Finalment, és interessant descobrir que en les diferents categories amb què l’alumnat defineix 

l’art ens trobem reiteradament una visió de l’art molt estàtica i simplificadora. Un plat, una cadira 

o una pel·lícula de cine són útils i, a més, en el cas de la pel·lícula, ens diverteix. Quins 

coneixements assimilem, quins comentaris interioritzem al llarg de la vida que ens separen la 

noció d’art de la d’utilitat, diversió o gaudiment i, en canvi, l’ajunten amb la religiositat? Quines 

imatges han col·laborat en aquest procés d’encasellament? Amb tot, com a contrapunt ens 

trobem amb algunes poques respostes que trenquen amb aquesta visió tan utilitarista i que 

mostren la valoració d’una finalitat reflexiva en l’art, respostes vinculades a obres 

contemporànies. 

 

FER 
REFLEXIONAR 

 

SÍ, perquè... 
- Em fa pensar  

- Em fa reflexionar i em fa un impacte estrany 

- Pot fer reflexionar 
 

NO, perquè... 

- No et fa reflexionar de res 

 

 

 

 

7. Ordre d’importància dels trets constitutius de l’obra artística 

 

Si la pregunta núm.6 de la prova afavoreix una rica elaboració de categories sobre el que els i les 

alumnes consideren com a trets essencials i constitutius de l’art, la pregunta núm. 4 “Què creus 

que és més important en una obra d’art? Enumera les respostes per ordre d’importància dins les 

caselles” demana a l’alumnat que es posicioni davant alguns d’aquests trets61.Els resultats 

                                                 
 
61 Les categories utilitzades en aquesta pregunta es basen en la investigació duta a terme per R. Arregui 
(2005) 
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indiquen l’ordre d’importància que l’alumnat confereix a trets com la bellesa, l’expressió, la 

tècnica, la reflexió o l’originalitat. 

Cap de les opcions no ha estat triada en un tant per cent massa elevat, el que implica que la 

importància dels trets essencials d’una obra artística no és massa uniforme en les concepcions 

de l’alumnat.  

valoració dels aspectes més importants en una obra d'art
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Cap opció supera el 50% d’alumnes que l’hagin triat i  l’expressió i el fet de generar reflexió són 

per a molts/es alumnes es trets més importants en una obra d’art. 

 

La capacitat expressiva d’una obra és un aspecte que en l’anàlisi realitzat en l’anterior apartat ja 

ha quedat prou explicitat, però el més sorprenent és la valoració de la capacitat de generar 

reflexió de les obres artístiques gairebé al mateix nivell. Probablement l’alumnat davant de les 

opcions tancades tenen en compte una possibilitat que, de per sí sols no tenen en consideració. 

Un altre resultat un tant contradictori és la valoració de la tècnica (mestratge tècnic) com un 

aspecte poc important en l’obra d’art quan amb anterioritat hem vist que l’alumnat ha valorat els 
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aspectes tècnics i de bona realització tècnica com a constitutius i definitoris de moltes de les 

obres artístiques mostrades a la prova. 

A partir d’aquest canvi en la posició de l’alumnat en les despostes tancades, ens preguntem fins 

a quin punt és conscient l’alumnat de la posició del professorat (per ells, entesa com a correcta)? 

L’alumnat creu que el professorat valora més la importància dels conceptes i dels continguts de 

l’obra davant dels aspectes més tècnics i estètics? Aquesta intuïció els condueix a “intentar 

encertar la desposta i ”menysvalorar la tècnica en una pregunta tancada? O simplement en 

aquesta contradicció es manifesta el gust personal de l’adolescent fascinat pel mestratge tècnic 

en les preguntes obertes i una consideració diferent en abstracte? 
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 b) Quines funcions atribueix l’alumnat a l’obra d’art? 

 

En un segon bloc de preguntes de la prova es planteja a l’alumnat quina és la funcionalitat de les 

obres artístiques, amb la intenció d’esbrinar les utilitats que vinculen al producte artístic ja sigui 

fruit de l’ensenyament rebut o de les apreciacions que els arribin a través de la família, els 

mitjans de comunicació i les institucions. 

En primer lloc, se’ls demana amb un llenguatge directe la definició del que consideren que és 

una obra d’art i, tot seguit, que contestin per a què creuen que pot servir una obra d’art amb un 

conjunt d’opcions que reflecteixen les utilitats decorativa, expressiva/comunicativa, narrativa, 

reflexiva (fer reflexionar), simbòlica i lúdica, i deixant de manera oberta la possibilitat d’anotar una 

altra funció que no estigui 

contemplada en les opcions 

tancades. 

Les respostes no són massa 

desconegudes per a un/a 

professor/a d’EViP que hagi 

seguit de prop la seva matèria: 

gairebé un 96% creu que l’art 
serveix per expressar i 
comunicar les emocions de 
l’artista, seguit d’un 80% que 

també atorga a l’art una funció simbòlica, o sigui, també una funció comunicativa. Contràriament 

al pensament que l’obra artística al llarg de la història de l’art ha tingut una finalitat principalment 

estètica i decorativa, l’alumnat no atorga massa rellevància a aquesta funció (a la prova: “per 

decorar i embellir”) potser per propi desconeixement d’obres d’història de l’art. Les seves 

vivències i els seus coneixements vinculen l’art amb l’expressió, fet que podem observar en les 

seves definicions lliures: 

“És un objecte (quadre, figura...) en els quals els artistes transmeten els seus sentiments, 

pensaments, idees...” 

“És una simbolització del que expressa el seu autor (pintor, escultor...), així mateix 

representant-ho al públic, de forma oberta.” 

És una expressió artística d’un pintor, persona, etc que intenta expressar un sentiment, una 

idea...” 

O en les respostes donades en l’apartat “altres (funcions)” de la pregunta 2, l’art pot servir: 
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“per sacar lo que uno lleva dentro (sueños)” 

“per expressar la cultura de l’època” 

I si es comparen les respostes donades a 3r i 4t d’ESO, es pot veure amb molta claredat que en 

ambdós cursos es repeteixen les tendències amb una lleu diferència en la importància donada al 

fet de que l’obra d’art faci reflexionar, funció més valorada pel curs amb més edat i potser 

relacionat amb un procés de maduració personal. 

 

 

Un altre aspecte interessant a destacar és la dissociació donada entre l’obra d’art i el gaudiment 

personal. La funció lúdica, expressada a la prova com a “per passar una bona estona” 
només la tria el 14% de l’alumnat, fet que enllaça amb algunes de les respostes ja comentades 

en l’apartat anterior sobre els trets constitutius de l’art, en què l’alumnat atorgava la serietat, 

l’estatus o els continguts transcendentals com a trets essencials de l’obra artística. 

Tanmateix, el 6% de l’alumnat ha seleccionat totes les opcions donades com a possibles, 

demostrant una visió molt oberta i gens dogmàtica sobre les funcions de l’art, expressada en 

l’apartat “altres(funcions)” d’aquesta manera: 

“però totes aquestes finalitats serveixen” 

“una obra d’art pot servir per a moltíssimes coses” 

 

En els següents gràfics totes aquestes apreciacions es veuen d’una manera més clara, ja que es 

pot observar la importància d’alguna de les funcions expressiva i comunicativa en la consideració 

de l’alumnat vers la menysvaloració de les funcions narrativa i lúdica (funcions probablement 

associades a d’altres llenguatges i altres tipus de produccions no artístics). 
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c) L’alumnat, amb quines manifestacions artístiques està familiaritzat? 

 

Si bé els apartats anteriors ens serveixen per veure quines són les concepcions i les idees 

preconcebudes de l’alumnat sobre què és l’art, quins són els seus trets constitutius, per a què 

serveix i quines poden ser algunes de les seves funcions, la prova també conté un darrer bloc de 

preguntes enfocades a descobrir quins són els coneixements que disposen al voltant dels 

diferents tipus de tècniques i manifestacions artístiques. 

Amb l’objectiu de no coaccionar les respostes dels i les alumnes, es plantegen dues preguntes 

obertes que incitin l’ús de vocabulari específic sobre la producció artística ique mostrin el 

coneixement la identificació de tècniques i mitjans artístics. La definició dels enunciats d’aquestes 

preguntes genera certs problemes de comprensió, ja que l’alumnat no té gens clar els conceptes 

per expressar i comunicar les 
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de tècnica, procediment o mitjà, ni entén massa bé com ha de classificar les imatges de les 

diferents obres artístiques que se’ls passa pel canó de projecció. 

Ara bé, malgrat la confusió o dubte en els conceptes, les respostes deixen entreveure clarament 

un greu desconeixement de les produccions i mitjans artístics de tota mena. De fet, les tècniques 

més encertades són la pintura, l’escultura i la fotografia, seguides a força distància per 

l’arquitectura i el cinema i amb tota una sèrie de tècniques que l’alumnat no sap com qualificar. 

En moltes de les respostes a les imatges d’instal·lació, net art o disseny, els i les alumnes 

s’inventen conceptes o descripcions d’allò que estan veient o, en d’altres ocasions, les 

classifiquen com a fotografies perquè el que estan veient a través del projector no és per 

exemple una instal·lació pròpiament dita, si no una fotografia d’alguna cosa que no saben com 

anomenar.  
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Resulta força interessant comparar les respostes donades a la classificació d’una imatge d’una 

pintura (concretament una pintura impressionista) i una imatge d’una instal·lació. Si es compara 

el gràfic de classificació de la pintura 

en què gairebé un 80% de l’alumnat 

utilitza el concepte de “pintura” amb el 

de la instal·lació, es pot comprovar 

que en aquest darrer cas, gairebé un 

25% deixen en blanc la resposta o 

manifesten que no saben què és el 

que estan veient i un 15% s’inventa 

algun nou concepte per definir-ho. 
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També coma exemple clarificador, podem veure que en el cas de l’obra de net art62, el tant per 

cent  de desconeixement augmenta fins el 54% i la definició com a altres conceptes, fins al 22%. 

 

 

 

 

                                                 
 
62Entesa com una producció que a través de la connexió directe a internet a través del projector, es mostra 
en funcionament: s’entra a una web de net art i es navega per la pàgina 

classificació: instal·lació
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5.4. 3. Anàlisi de la prova final 

 

Un cop acabades les sessions de classe de la fase experimental, la professora d’EViP té la 

intenció de retornar a la metodologia tradicional i al temari que estava impartint en cada curs. Tot 

i això, es demana un darrer esforç de col·laboració i es proposa la realització d’una prova per 

comprovar quins canvis s’han donat en les concepcions de l’alumnat, quins aprenentatges en 

destaquen i quina ha estat la valoració de l’experiència. 

La realització d’aquesta prova presenta, però, un problema: per necessitats d’avaluació dels i les 

alumnes la professora planteja realitzar una prova mixta que aporti informació a la recerca, que 

es pugui puntuar com a examen i que alhora inclogui alguns dels coneixements donats 

prèviament a l’experiència, fet que situaria la prova a final de curs. En aquest sentit es consensua 

una prova que parteixi dels continguts de la prova prèvia més els continguts proposats per la 

professora, que introdueixi ítems avaluables objectivament i que, per tant, ens aporti més dades 

de caire quantitatiu.  

Així doncs, per analitzar els canvis produïts en les concepcions i estereotips sobre l’art, la prova 

planteja tot un seguit de qüestions tancades semblants o iguals a les redactades en la prova 

prèvia (la majoria de les quals eren obertes). Per als enunciats de les respostes es té en compte 

les explicacions i els debats donats en les sessions de classe per una banda i els estereotips 

mostrats per l’alumnat per l’altra. 

Com a valoració, al final de la prova els/les alumnes poden contestar de manera voluntària un 

breu qüestionari sobre el que els ha semblat l’experiència. 

 

Anem a analitzar els resultats de cada pregunta: 

 

PREGUNTA 1 

1. Tria la definició que et sembli més encertada sobre el concepte d’obra d’art. 

a. és una manera d’expressar sentiments per simbolitzar i explicar històries 

b. és un objecte, acció o producte fet per un artista famós 

c. és una pintura, escultura o qualsevol cosa que està molt ben feta 

d. és un objecte, acció o producte que la cultura determina com a artístic 

e. és un objecte, acció o producte creat amb una intenció principalment estètica 
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A diferència dels resultats de la 

primera prova en què l’obra d’art 

s’entenia principalment com a 

producte expressiu, un 57% de 

l’alumnat ha introduït el factor 

cultural com a determinant del que 

es decideix com a artístic. 

 

 

 
 
PREGUNTA 2 
Qui creus que pot definir què és art? 

a. els mitjans de comunicació 

b. els entesos en art i les institucions culturals (museus, centres culturals...) 

c. l’escola i la família 

d. el propi públic 

e. tots els casos anteriors 

 

Aquesta pregunta sorgeix per 

qüestionar les concepcions dels 

propis alumnes manifestada en la 

prova prèvia. En moltes de les 

seves respostes es definia l’art pel 

seu status, pel seu valor intrínsec, 

perquè estava realitzat per un artista 

o per la seva fama o condició 

patrimonial. Després d’haver llençat 

la pregunta a classe es generen 

dubtes sobre les seves concepcions: Pot ser que la decisió no tan sols provingui dels entesos? 

Pot ser que una obra canviï d’estatus amb el temps i que ara sigui art però abans no? 

Les respostes a la pregunta 2 mostren com més de la meitat dels/les alumnes han ampliat el 

camp de possibilitats contestant “tots els casos anteriors” (opció en què l’art ve definit a través 

dels mitjans de comunicació,  dels entesos, l’ escola, la  família i del propi públic) i els altres 

alumnes opten per assenyalar dues o tres opcions com a mínim ja que podien assenyalar vàries 

respostes com a correctes. 

definició d'obra d'art

26%

3%

3%

66%

2%

manera d'expressar

fet per un artista famós

cosa molt ben feta

determinat per cultura

objecte amb intenció estètica

Qui creus que pot definir què és art?

3%
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escola i família

el propi públic
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PREGUNTA 3 
Què creus que és més important en una obra d’art? Enumera les respostes per ordre d’importància dins 

les caselles. 

a. Que sigui bella, bonica 

b. Que expressi i transmeti emocions 

c. Que estigui molt ben feta 

d. Que faci reflexionar sobre alguna cosa 

e. Que sigui innovadora, original 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

Aquesta pregunta es 

proposa igual que en la 

prova inicial i els resultats 

per comprovar si ha variat 

la importància que donen 

els alumnes a als aspectes 

funcionals de l’obra d’art. 

En aquest cas, les 

respostes es mantenen 

gairebé iguals, de manera 

que podem entendre que 

l’alumnat amb aquesta 

experiència ha pogut 

consolidar la rellevància de 

la capacitat de transmetre 

idees o emocions 

conjuntament amb la seva 

capacitat per fer reflexionar 

per alguna cosa. 

 

 

 
PREGUNTA 4 
Per a què creus que pot servir una obra d’art? Selecciona amb les finalitats que et semblin correctes. 

a. Per decorar i embellir 

b. Per expressar i comunicar les emocions de l’artista 

valoració aspectes més importants en una obra d'art 
(prova prèvia) 
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c. Per explicar històries 

d. Per fer reflexionar sobre alguna cosa 

e. Per simbolitzar alguna idea 

f. Per passar una bona estona 

g. Totes les finalitats poden ser correctes 

 

Aquesta pregunta manté els mateixos 

enunciats i disposició dels ítems de la 

prova prèvia però s’introdueix una darrera 

opció que engloba totes les anteriors. 

Amb aquesta pregunta es pretén veure si 

s’ha ampliat el concepte de la finalitat de 

l’obra artística, ja que als resultats de la 

prova prèvia un 74% dels/les alumnes 

seleccionaven entre dues i tres funcions 

(principalment l’expressiva, reflexiva i simbòlica) però no consideraven que l’art pogués tenir una 

funció narrativa o lúdica.  

Els resultats d’aquesta pregunta mostren com més de la meitat de l’alumnat ha ampliat la seva 

visió sobre les possibilitats de l’art, incloent fins i tot la funció lúdica o narrativa. El 46% restant, 

malgrat ampliar les possibilitats (es marcaven més opcions), encara no han replantejat totalment 

la seva concepció. 

 

 

PREGUNTA 5 
Quina creus que és la funció introduïda per les obres d’art contemporani (obres actuals)? 

a. Religiosa 

b. Expressiva 

c. Simbòlica o ritual 

d. Crítica, provocativa 

e. Lúdica 

 

Aquesta pregunta sorgeix de la temàtica 

tractada a les sessions de classe i pretén 

comprovar si l’alumnat ha ampliat 

realment el ventall de finalitats de l’obra 

d’art i quines associa amb l’art 

contemporani. 

Finalitats de l'obra d'art
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totes les f inalitats anteriors

altres

Quina creus que és la finalitat de l'art contemporani?
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Dels resultats es desprèn que, malgrat la concepció de l’obra d’art amb una finalitat expressiva 

encara és molt present, un 42% de l’alumnat introdueix com a possibilitats la finalitat crítica i 

provocativa i un 19% la finalitat lúdica, finalitats que en cap moment no tenien presents en la 

prova inicial. 

  

 
 
PREGUNTA 6 
Classifica les següents obres i manifestacions artístiques segons alguna d’aquestes tècniques o 

procediments:  

PINTURA, ESCULTURA, INSTAL·LACIÓ, VIDEOINSTAL·LACIÓ, ARQUITECTURA, DIBUIX, 

GRAVAT, ART PER ORDINADOR, FOTOGRAFIA, DISSENY, PERFORMANCE 

 

Amb aquesta pregunta es pretén comprovar quina ha estat la variació en el coneixement de les 

tècniques i mitjans artístics per part de l’alumnat. 

D’una banda, els resultats són alentadors en el sentit que l’alumnat coneix els nous canals de 

producció artística, però els confonen també amb molta facilitat. Si bé és cert que són mitjans 

difícils de delimitar, probablement els errors de l’alumnat es deuen a: 

- necessitat de més exemples visuals 

- més possibilitats de realització pràctica (només van realitzar el projecte pràctic) 

- visites més freqüents a exposicions (concretament, la meitat dels alumnes no van assistir 

a la visita del centre de La Panera perquè estaven en un intercanvi amb França) 

Així doncs, a la prova prèvia es va realitzar una pregunta similar i es va comprovar que l’alumnat 

desconeixia totalment la majoria dels nous mitjans de producció artística. A la prova posterior a 

l’experiència ens trobem que l’alumnat els comença a conèixer però que encara no ha consolidat 

les seves diferències, límits o possibilitats. 
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PREGUNTA 11 (La resta de preguntes de la prova tenen com a objectiu valorar els 

coneixements impartits amb anterioritat a l’experiència i posar en pràctica alguns dels nous 

conceptes apresos, per la qual cosa no les comentem) 
Observa les següents imatges i objectes i contesta en les caselles annexes:  

Consideres que és art? (Sí o No). Per què? .......................................................................................... 

 

Les 3 imatges projectades són: 

 

Aquesta pregunta, amb enunciat idèntic que en la prova prèvia, però amb menys imatges (enlloc 

de 10 imatges se’n projectaven 3), aporta informació qualitativament molt diferent. 

A través de les respostes dels alumnes de la prova prèvia s’estableixen tot un seguit de 

categories que ens ajuden a entendre quines són les concepcions i els estereotips que 

defineixen el concepte d’art/obra d’art en l’adolescent. En la prova que estem analitzant, les 

respostes ens aporten informació sobre els canvis soferts en aquestes concepcions: 

a) l’alumne/a suma arguments en la seva justificació sobre el que li sembla què és art o 

no, per la qual cosa, ja no trobem amb tanta facilitat respostes com “és art perquè és una 

escultura”, sinó que aquestes es compliquen: 

- està feta per alguna persona i té un significat, és una escultura poc vista i feta per 
poc temps (3r) 

- és un objecte que demostra una cosa que l’artista volia mostrar. I amb el temps 
pot agafar interès (4t) 

- representa que les persones “es venen”, fan el que sigui per tenir bon cos i ser 
com els famosos. Expressa les emocions que et provoca el teu cos. (3r) 

 

b) l’alumne/a inclou arguments i conceptes dels que s’han utilitzat a classe en les 

observacions de les obres i en els debats amb els/les companys/es. 

- l’autor volia fer una obra d’art (3r) 

- això està fet perquè vol significar alguna cosa. Una persona ho ha volgut crear 
amb els seus propis quartos! (3r) 

- és un projecte artístic representat en un llac, i suposadament l’autor volia 
expressar alguna cosa que no entenc.(3r) 
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- és una cosa molt currada, pot tenir diferents perspectives i alhora canviar de 
sentit.(3r) 

- l’ha fet un arquitecte conegut i es considera art. Està feta dins l’art i ens provoca 
curiositat (4t) 

- l’art no és solament pintura i escultures i pot tenir vàries funcions com és aquesta, 
amb una sensació lúdica (4t) 

 
c) l’alumne/a inclou amb més facilitat el seu punt de vista, el seu posicionament, els seus 

interessos 

- ens transmet una sensació, positiva, de bellesa i a la vegada d’ànsia, i serveix per 
banyar-se, passejar, relaxar-se (3r) 

- és una imatge maca, gran i que m’agrada (3r) 

- em transmet una sensació de minusculitat. A part, és bonic de veure-ho i suposo 
que també d’estar-hi (4t) 

- NO perquè no representa res a simple vista, i crec que les obres d’art a part de 
boniques, han de fer-nos sentir alguna cosa. I crec que l’art ha d’estar construït pel 
mateix artista.(4t) 

- és una animació i quan hi ha llum blanca semblen ombres i quan està fosc sembla 
de veritat (4t) 

- sí, ja que si entressis en una sala així, et transmetria emocions, com podria ser la 
llibertat, ja que els cossos van nuus i estan com a volant. (4t) 

 

d) l’alumne/a enriqueix el seu vocabulari amb noves paraules tècniques (que no ha 

pogut estudiar memorísticament perquè no disposaven de llibre, dossier...) 

- és una instal·lació amb un objectiu lúdic, turístic i expressiu (la vida és un camí 
que dóna voltes i voltes per acabar en el no res) (3r) 

- és com una performance criticant la ciència ficció (3r) 

- és una obra creativa i original que expressa informació sobre el cos humà (3r) 

- sembla una instal·lació i té una funció decorativa i estètica. És bella i original (4) 

- és una instal·lació que vol provocar sensacions (4t) 

 
e) del nou vocabulari i conceptes utilitzats, la intencionalitat de l’obra artística és un dels 

aspectes que més utilitza i que més l’ajuda en les seves justificacions  

- té una funció lúdica i estètica, ja que serveix per passejar, i així es fa en un 
paisatge bonic  

- és una escultura original, té una funció estètica i s’hi pot passejar 

- té una funció crítica, en que l’autor vol transmetre que el cos humà no es pot 
comprar, cadascú és com és i ens hem d’acceptar (3r) 

- és expressiu i crític, volent donar la sensació de que el cos humà està en venda, 
tothom vol assemblar-se a un altre, tenir un “cos perfecte” (3r) 

- l’autor vol donar a reflexionar sobre la societat. És una manera d’expressar uns 
ideals. (4t) 
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- és una crítica i una reflexió sobre el cos d’una persona i la cirurgia estètica (3r) 

- té la funció de fer reflexionar i la posició de l’artista és crítica (4t) 

- està fet per criticar alguna cosa. És una bona manera de trensmetre emocions al 
públic (4t) 

 

f) l’alumne/a aporta associacions i connexions que li fan valorar l‘obra 

- fa una forma com un cargol, és innovadora, sembla un camí que es vagi fent cada 
vegada més petit (3r) 

- tiene una forma muy rara y alucinante y también tiene forma de coral (3r) 

- es algo original que expressa un remolino amb piedras y que hay como caminar 
en el agua (3r) 

- és una mena de dibuix i crida molt l’atenció, és com un camí al mig del mar (3r) 

-  

g) finalment, cal remarcar que es mantenen també algunes justificacions de l’artisticitat 
en funció de la intencionalitat comunicativa i expressiva de l’obra, o en funció 
d’aspectes tècnics. 

- vol transmetre una idea, el consumisme de la societat (3r) 

- vol expressar algun sentiment, com d’estar empresonat, no poder sortir (3r) 

- se’ns intenta transmetre alguna idea, protesta o inquietud de l’artista(4t) 

- l’autor vol expressar que les persones tenen dos estats (3r) 

 
- requereix una fase de disseny, i dibuixar les figures i col·locar les llums de manera 

que doni alguna sensació (4t) 

- intenta representar diferents posicions de l’ésser humà(hi ha una llum que ajuda a 
transmetre-ho(4t) 

 

Per finalitzar l’anàlisi d’aquesta prova, cal recordar que algunes preguntes responen als 

interessos de l’avaluació de l’alumnat. És per això que es plantegen preguntes en funció del curs 

(preguntes especials per a 3r i d’altres per a 4t d’ESO) que no són del tot representatives per a la 

nostra recerca. De totes maneres, sembla interessant comentar els resultats de la pregunta n.10 

realitzada a 3r d’ESO per la seva relació amb l’aprenentatge de les tècniques o mitjans de 

producció artística i amb la realització del projecte final de la Unitat didàctica. 
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PREGUNTA 10 (3r d’ESO) 

Com faries una instal·lació en la que volguessis transmetre la idea de TRISTESA a l’aula on ets? 

Explica-ho de manera detallada i, si cal, ajuda’t d’algun dibuix/esquema. 

 

Les respostes de l’alumnat en la concreció d’un projecte d’instal·lació per escrit són d’allò més 

interessant pels continguts redactats i pels problemes d’aprenentatge que s’intueixen. 

a) Les respostes dels/les alumnes són molt recurrents en els recursos utilitzats (pintura o 

cartolines negres, poca llum, persones soles) i mancats de subtileses o detalls que 

enriqueixin les imatges exposades. El fet que es recorri a l’acció de persones a la sala 

enlloc d’optar per l’ús d’audiovisuals, imatges o objectes ens fa pensar en la confusió que 

molts alumnes van mostrar en la identificació d’instal·lacions o performances. 

Veiem algunes diferències a nivell de discurs i complexitat: 

Resposta 1 (noi, 15 anys) 

Jo a l’aula on estic faria una instal·lació que transmetés tristesa ficant les parets de color 
negre sense llum i gent sentada sense dir res a les cantonades. 

Resposta 2 (noia, 14 anys) 

Pintaria les quatre parets negres, i a cada cantonada de l’aula posaria una persona, amb 
el significat de que està sola, sense ningú molt a prop seu. Aquestes persones anirien 
vestides de blanc. L’aula estaria completament fosca i les persones estarien amb el cap 
mirant cap abaix, i amb els peus creuats. 

Resposta 3 (noi, 15 anys) 

La cara d’un nen feta a base de taules pintades escolars al mig de la classe, amb un 
gerro d’aigua a cada costat de la cara. A continuació ficaria una gravació de veu d’un nen 
plorant, enganxaria a les parets fotografies de gent plorant. Per últim, muntaria un 
aspersor (que es podria alimentar d’aigua dels gerros), l’encendria a poca pressió, de 
manera que no el  notessis fins que t’haguessis mullat, als pocs segons. (gràfic a 
continuació) 

 

b) Les respostes també són recurrents pel que fa a les temàtiques (nen/a sol, guerra-

nazisme, aula-presó), sobretot es reflecteix molt un lligam directe de la tristesa amb la 

solitud dels nens/es, així com amb la temàtica escolar probablement per la identificació 

personal amb aquesta situació: 

Resposta 4 (noi, 14 anys) 

En primer lloc ficaria cartolines negres enganxades per la paret amb ulls amb llàgrimes, 
després ficaria les taules de forma desordenada amb un butlletí de notes als quals sols hi 
hagués insuficients. Per últim, persones repenjades a la paret agafades pels genolls amb 
els braços, sobre un toll d’aigua que representa les llàgrimes. (gràfics a continuació) 

Resposta 5 (noi, 15 anys) 
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Tapar les finestres per donar foscor, en una paret dibuixar una “alambrada”, en la paret 
oposada unes cases de fusta molt mal muntades i brutes, en la paret esquerra una línia 
de militars nazis, i esquerra tot de presoners jueus situats al atzar. Donant la situació 
d’estar en un camp de concentració. (gràfics a continuació) 

c) En molt poques ocasions es recorre a solucions d’interpretació complexa com la 

metàfora.  

Resposta 6 (noia, 15 anys) 

Em basaria bàsicament, en el concepte de plorar, derivat de la tristesa. Com ho faria: 

Damunt les taules, armaris, parets, que rodegen la classe, posar-hi ampolles obertes amb 
quantitats variables d’aigua (simbolitzant que són els plors/llàgrimes de les finestres de la 
classe: els ulls) 

La resta de taules i cadires i altres mobles, treure’ls de la classe, excepte un parell de 
taules i tamborets que els posaria un a sobre l’altre al mig de la classe, representant una 
palmera (arbre que es troba en zones marítimes amb aigua salada, com les llàgrimes, a 
més, com que només n’hi hauria una, també representaria la solitud. (gràfics a 
continuació) 

 

Amb aquesta pregunta de la prova es posa de manifest la necessitat d’aprofundir en les noves 
tècniques de producció artística, ja que l’alumnat en té un gran desconeixement. De fet, les 

respostes mostren els materials i les tècniques que en el seu imaginari estan acostumats a tenir 

presents: 

Resposta 7 (noia, 14 anys) 

Pintant-la tota de negre i dibuixar pallassos tristos per les parets amb pintura grisa, posant 
de fons música trista i a més esquelets (4 o 5) pel terra amb trossets de paper vermell per 
la zona on és el cor i així representa el cor trencat de tanta tristesa. (gràfics i explicació) 

La pintura, els papers, les cartolines han estat els seus materials de treball durant molts anys i la 

majoria d’obres vistes en llibres o museus no introdueix en variacions en les seves concepcions 

de materials o tècniques artístiques. A través dels continguts la Unitat didàctica els/les alumnes 

han passat a inventar projectes on es pot utilitzar l’espai, la música, el so, la llum..., però 

s’introdueixen molt lentament. 
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5.4.4. Anàlisi de les activitats dissenyades per a la Unitat de 
programació La producció artística 

 

 

 

Activitat de comprensió: exercici escrit a realitzar com a deures 

 

Algunes de les sessions de classe comprenen dues fases: en una primera part es proposa una 

combinació d’observació d’imatges mitjançant el diàleg i de la realització d’alguns exercicis de 

reforç (pràctics o escrits) i en la segona part, la realització d’exercicis (preguntes) com a deures a 

presentar en la propera classe. Aquests exercicis de deures es duen a terme amb més facilitat en 

els dos grups de 4t d’ESO i tenen menor resultat en els tres grups de 3r: 

- Els alumnes de 3r, només amb una hora de classe a la setmana, no donen prou 

importància a les activitats escrites com a deures i s’obliden de portar els deures d’una 

setmana a l’altra. D’altra banda, els/les alumnes que se’n recorden de dur-los presenten 

solucions menys treballades o plantejades amb menys profunditat. 

- Els alumnes de 4t, un any més adults i potser pel seu tarannà més callat, sembla que 

aprofitin la possibilitat de no haver de participar oralment, i contesten a totes les activitats 

amb molta més rigorositat. 

A continuació podem veure com les preguntes plantejades serveixen de reflexió personal i 

recullen les idees que s’han anat exposant a classe63.  

 

Pregunta 1. Creus que l’art té o ha de tenir alguna funció? 

N. L. 3: Cap en concret, la que l’artista tingui en ment (expressiva, comunicativa, estètica, informativa, lúdica, 
utilitària, crítica, provocativa, didàctica, etc) 

J. F. 4: Sí, ha de tenir una funció estètica, encara que cada obra té altres funcions com per exemple pràctica, 
religiosa, lúdica, etc. 

M. LL .4: Pot transmetre alguna mena de sentiment o pensament o pot tenir diferents significats segons la 

                                                 
 
63 Per a poder comparar amb més claredat les respostes d’alguns dels alumnes, consultar el quadre de 
comparació de respostes entre alumnes de 3 ESO B, 4 ESO B i 4 ESO A a l’annex     . 
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persona que ho miri. Pot tenir una funció estètica (decorativa, amb la que disfrutem, etc) i expressiva 
(sentiments, pensaments) 

 

Pregunta 2. Pot canviar de funció una obra d’art? 

M. T. 3: Sí, amb el temps pot canviar la funció, tot i que en el principi no era aquesta funció. Ex: dolmen, al 
principi religiós, i després cultural. 

V. V. 4: Clar, perquè la funció d’una obra d’art es pot canviar gràcies a la gent, gràcies al pas del temps, depèn 
també de l’obra de l’autor i de l’època quan s’ha fet, etc. 

R. F. 4: Sí, la funció d’una obra pot canviar amb el temps, amb l’evolució de la societat i les modes. 

N. G. 4: Sí, depèn de la persona, de com ho vegi o dels seus gustos, l’atenció que dóna al mirar la imatge o de 
la manera en què ho capta. 

 

Pregunta 3. Qui et sembla que decideix què és art? 

A. N. 3: Historiadors, gent amb poder, la gent que té diners. 

N. V. 4: Persones amb estudis i experiència sobre l’art. 

F. C. 4: Penso que l’art el decideix cadascú, perquè cadascú té una visió diferent de les coses i d’interpretar-
ho a la seva manera. També la cultura en la qual es troba, nosaltres, els mitjans de comunicació i els entesos 
en l’art, les institucions, artistes, escola, família. 

A. A. 3: Al cap i a la fi, tothom. 

 

Pregunta 4. Creus que cal tenir algun tipus de coneixement per tal d’entendre i apreciar 
una obra d’art? 

D. P. 3: Sí, la manera en què està feta, saber-la veure... 

M. T. 3: Sí, saber les coses que pot expressar, saber-t’hi posar. 

N. T. 4: No, cadascú interpreta les obres des del seu punt de vista, perquè si solament la gent amb estudis 
necessaris pot opinar sobre una obra als museus, la gent ja no hi aniria, i una obra d’art expressa alguna cosa, 
és a dir, que tothom és capaç d’entendre una obra, però cada persona la veurà diferent. 

L. B. 4: Depèn de l’obra d’art. Hi ha obres d’art que deixen veure molt clarament el seu significat i és molt fàcil 
apreciar la qualitat d’aquella obra, i en canvi hi ha obres d’art que si no tens cap tipus de coneixement, costa 
molt més d’entendre-la i apreciar-la. 
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A la vista d’aquestes respostes, sembla que plantejar a l’alumnat que respongui a algunes 

preguntes que treballarem a classe pot facilitar el procés de comprensió de les obres artístiques 

observades i dels conceptes que se’n derivin: 

a) si les preguntes es realitzen prèviament, ens facilita que l’alumnat ja s’hagi enfrontat 

personalment als conceptes complicats o abstractes que puguin sorgir, i que es senti més 

desinhibit en la posta en comú o diàleg amb els companys i companyes. 

b) si les preguntes es realitzen a posteriori del diàleg i de l’observació, això ens pot facilitar 

la recollida d’idees que han sorgit al llarg de la sessió i la comprovació dels nivells de 

comprensió d’aquestes. 

 

 

 

 

 

Activitat de comprensió: exercici teòrico-pràctic per al crèdit de síntesi 
(3r d’ESO) 
 
 
 
La sessió desenvolupada conjuntament en el marc de l’experiència de recerca i com a part del 

crèdit de síntesi sobre El cos humà a 3r d’ESO es pot qualificar com una de les sessions més 

ben valorada segons els professorat observador i amb més impacte en l’alumnat. 

La sessió consta de les següents fases:  

- observació dialogada sobre imatges d’obres d’art 

- generació conjunta de conceptes bàsics (bellesa clàssica, estereotip de bellesa, diversitat 

de representació del cos humà) 

- reflexió sobre la preocupació sobre el nostre cos a partir d’una cançó 

- comentari breu (reflexió per escrit) sobre una imatge d’art contemporani polèmica 

- realització d’un exercici pràctic amb ordinador sobre alguna cosa relacionada amb el cos 

humà (activitat realitzada conjuntament amb el professorat d’informàtica) 

L’observació de les imatges enllaça coneixements ja impartits en el curs anterior (estereotip, 

proporcions i desproporcions, cànon de representació del cos humà) amb conceptes vinculats al 

cos humà i a l’art des de l’antiguitat fins a l’actualitat; algunes de les imatges projectades són 

força conegudes per haver-les vist en llibres de text (venus clàssiques, déus grecs) i d’altres 

enllacen amb la seva quotidianitat (Lara Croft, Angeline Jolie, Calvin Klein, publicitat de la marca 
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Dove); finalment, les obres artístiques seleccionades (Ron Mueck i Barret, Heal i Taylor) susciten 

diversitat d’opinions i permeten connectar amb una proposta d’exercici pràctic a nivell individual. 

En l’anàlisi d’aquesta sessió, ens trobem amb una resposta molt interessant per part de l’alumnat 

en observar i comentar l’obra de Barret, Heal i Taylor, Humà complet. Amb poc temps, l’alumnat 

genera una gran diversitat de respostes interpretatives de l’obra, respostes que s’associen a 

diversitat de temes i continguts. 

 

Comentaris dels/les alumnes sobre la imatge de Barret, Heal i Taylor, Humà complet 

3 ESO B 3 ESO A 

 
Per una banda, pot criticar la societat de consum actual. 
Per altra , que cada cop li donem  més importància a l’aspecte del 
cos humà, fins el punt que és com si miréssim les fruites del 
supermercat: només ens fixem amb l’exterior per veure si tenen 
“bona pinta”. 
Nisha Lal 
 
Doncs que el ser humà perfecte ha de tenir uns límits. 
Doncs que tothom vol agradar a tothom però tenint com una barrera 
de precaució 
Que el físic és el més important i s’ha de protegir 
Elia Fernández 
 
Que ara, com més bona imatge millor, com el menjar, com més 
bo més car. 
Albert Fontanet 
 
Que actualment la bellesa puja el preu, per tenir l’ideal de bellesa 
ara es té de pagar. 
Ares Nadal 
 
Vol dir que el cos humà és com un producte i que tothom vol 
agradar els altres com si fos una marca i que ningú hauria de fer 
tants canvis al cos i tindre més autoestima. 
David Pérez 
 
Com ens sentiríem nosaltres si visquéssim com els animals o 
et tractessin com animals. 
Que avui en dia la gent no s’agrada i vol ser diferent, ven el seu cos, 
s’opera 
Marco Sousa 
 
Que estem molt estereotipats, som molt iguals entre nosaltres, es 
dóna un ideal de bellesa i la gent l’intenta imitar. 
Aquesta imatge és com l’estereotip que ens donen, és com una font 
de diners, ja que seguim l’estereotip. 
¿?? 
 
Potser vol dir que el consumisme està arribant molt lluny. Hi ha 
poc espai per a l’habitatge. 
Josep M. Condó 
 

 
Que representa les persones com a un producte que 
tots van “comprant dia a dia” (representa que tots han 
de ser així, o almenys això busca la publicitat...) 
Enrique Brito 
 
Que busca la forma humana perfecta i que suggereix que 
és com si volguessin que ens fabriquessin en cadena: 
a partir d’un model, tots iguals, sense diferències. 
Albert Sullà 
 
L’artista ens va dient que les persones es venen per tot. 
Que tot el que envolta la bellesa és a partir de la gent 
famosa. I que hi ha persones que es fan servir com a un 
material. 
Xavi Soldevila Miranda 
 
L’artista, a l’hora de fer aquesta escultura, és que no hem 
de permetre que ens venguin per aconseguir un cos 
perfecte i descuidem coses vitals per a la vida com és 
menjar. 
Darío Albert 
 
Jo crec que l’artista està volent alertar a la societat 
sobre el fet de que s’estigui venent el cos humà, és a 
dir, que l’aspecte del cos humà s’estigui prioritzant davant 
els sentiments, els pensaments... 
El cos humà es pot comprar (cirurgies, dietes...), es pot, 
però no es deu. 
L’únic que aconseguim és crear una necessitat. La 
necessitat de comprar. 
José Luis Ocaña 
 
Les persones que no són perfectes (homes: fibrats, 
dones: primes), són diferents a les altres, tenen menys 
importància i els quals els manen, és a dir, els altres, tenen 
més “poder” sobre elles. 
Cristina Buchaca 
 
Ens vol dir que el cos humà no es compra ni es ven, ja 
que tots som iguals, siguem gordos, prims, alts, baixos... 
Josep Lluis Figueroa 
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Que les persones d’avui en dia no ens agrada el nostre cos i ens 
amaguem. I aquest home s’amaga, es tapa i se tanca amb un lloc 
perquè així no el puguin veure. 
Maimona Càmara 
 
Vol representar que la bellesa d’aquests temps es compra o es 
ven, que som esclaus de la imatge, que hi ha marcat un ideal, i si 
no tens aquest perfil, no ets bell/a. 
Clara Barbal 
 
 

 
 

 

Les respostes donades per l’alumnat amb necessitats educatives especials (en inclusió a un 

grup-classe) i per l’alumnat del grup de reforç no deixen de ser també un indicador de que l’obra 

artística actua com a catalitzador de sensacions, idees i associacions amb temes de qualsevol 

índole que afavoreixen la interconnexió de conceptes, que faciliten el trencament dels 

coneixements estancs en l’alumnat. 

 

Alumnes USEE 3 ESO C (grup de reforç) 
 
Està tractant d’un pollastre que pesa 71,2 kg que està ben 
envasat. Que fer un pollastre tan gran no pot estar envasat. 
Que hi ha massa consumisme. I està tractant del cos 
humà. 
Janin Bellera 
 
S’ha fet de pollastre i pesa 71,2 kg. 
Ha pesat com un pollastre perquè és molt lleig. 
Amara Marega 
 
És com la bellesa que tingués un preu 
Héctor Bohè 
 
Esta persona se sembla a un pollastre es pot morir si no 
lo sacan 
No m’agrada que lo tanquen a dentro. 
Tamer Isa Mehmed 

 
Es veu un home que sembla un pollastre. 
Jo crec que vol donar a entendre les preocupacions humanes. 
També dóna sensació de decepció. 
Christian Rivas 
 
Que les persones consumeixen cada cop més productes 
prefabricats. 
Josep Tomàs 
 
Que l’home cada vegada més està pressionat, estressat. Que 
l’home es ven. 
Arnau Marias  
 
És una imatge que vol representar la frustració de les persones, 
els sentiments de les persones, la sensació d’estar estressat. 
Xavi Soldevila Guitart 
 
És un home que es ven, que està content per una banda amb el 
seu cos, però el que intenta és agradar. 
No està segur de si agradarà o no. 
Edgar Vilana 
 

 
 
 
De fet, alguns/es dels/les alumnes havien vist el tema del cos humà prèviament en altres 

assignatures, ja que estaven participant en la setmana del crèdit de síntesi, per la qual cosa, 

podien disposar d’una visió interdisciplinar del tema del cos humà. D’altra banda, si s’hagués 

disposat de més temps de classe, a partir de les seves respostes s’hagués pogut aprofundir en la 

comprensió del nou posicionament de l’art respecte a un tema com el del cos humà, allunyat de 
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l’estètica i més proper a la generació de reflexions. La sessió d’EViP, però, no va tenir continuïtat 

ja que la següent setmana era setmana santa i, en la següent es realitzava un intercanvi escolar 

amb el sud de França.  

No obstant això, l’alumnat sí que va poder continuar en una vessant més pràctica: es va demanar 

als tres professors d’informàtica dels tres grups-classe la realització d’un exercici de recerca, 

selecció d’imatges i posterior composició individual sobre el tema i aquests en són alguns dels 

treballs resultants: 
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Activitat pràctica: les noves tecnologies a la producció artística (4t 
d’ESO) 
 

 

En el moment en què a les sessions s’introdueix la problemàtica de quines tècniques i mitjans es 

poden considerar artístics i quins no, es planteja una activitat pràctica per a l’aproximació a una 

de les tècniques més utilitzades en la contemporaneïtat: la infografia o la creació d’imatges per 

ordinador. 

A partir d’una ullada a algunes de les obres realitzades per autors del Pop Art (sobretot d’obres 

d’Andy Warhol), es reflexiona sobre les tècniques que es van utilitzar en els anys 60 (serigrafia, 

tintes planes...) i les que es podrien utilitzar a l’actualitat per tal d’aconseguir resultats semblants. 

A continuació, s’insta l’alumnat a portar una fotografia en la que hi surtin ells/elles mateixos/es i 

es proposa la realització de l’activitat pràctica a l’aula d’informàtica. Es tracta de treballar de 

manera espontània  el retoc d’imatges amb la finalitat de generar imatges d’un/a mateix que 

siguin divertides, atrevides, xocants, etc. Es prenen com a model les sèries d’Andy Warhol, 

encara que en el seu moment es fessin amb serigrafia, sobretot pel seu aspecte fresc, 

desenfadat i trencador. 

L’alumnat es mostra una mica reticent a portar imatges-retrat, però accepten la proposta i es 

posen a treballar i a descobrir les infinites possibilitats del retoc d’imatge, dels filtres, de 

l’aplicació de colors, textures i contrastos i presenten els resultats en paper. 

L’activitat proposada els interessa i surten resultats interessants, però potser es realitza amb poc 

temps i no es realitza una valoració adequada. En aquests casos, sempre és interessant retornar 

a l’origen i al perquè de l’activitat i a la comparació dels treballs resultants del grup en funció dels 

objectius marcats. 

 
Aquests són alguns dels treballs resultants: 
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Activitat de comprensió: exercici escrit sobre la producció artística (3r 
ESO) 
 

 

Un cop es detecta que les sessions a implementar amb 3r d’ESO (d’una hora setmanal) es 

disposen molt allunyades en el temps, amb la setmana santa pel mig i l’intercanvi escolar al Sud 

de França (part de l’alumnat no tornava a tenir classe fins tres setmanes més tard), es planteja 

una activitat escrita amb l’objectiu de recordar i reforçar els coneixements donats en les anteriors 

sessions amb aquest curs. L’activitat es desenvolupa a partir de l’observació de noves imatges, 

del diàleg que sorgeix a partir d’elles i d’algunes preguntes que han de contestar mentre es va 

realitzant el diàleg.  

A continuació es presenta una mostra de les respostes donades per 6 alumnes del grup de 3r 

d’ESO A, integrada per 3 nois i 3 noies, dels quals 3 són molt participatius i els altres 3 no 

participen escassament en la classe. 

1. Quines funcions poden coincidir en una imatge com la feta pel fotògraf i reporter català Agustí 

Centelles sobre el bombardeig de Lleida a la guerra civil espanyola? 

J. LL. F. Una funció expressiva, ja que ens transmet la sensació de dolor, d’angústia... que hi ha en totes les guerres. 
També crítica, ja que fa veure els morts que causa la guerra. 

J. L. O. Funció crítica: a la guerra. Funció expressiva: de dolor. Provocativa: potser ell també la va fer amb intenció de que 
mai s’oblidessin els horrors de la guerra 

V. R. Expressa sentiments. Expressa dolorosa. Expressa com se sentia la gent a la guerra civil. 

C. B. Expressa dolor, sentiments,... Una funció crítica perquè crec que critica que el fet de matar persones, expressa dolor 
als seus familiars , amics... 

M. Ll. Té una funció que expressa tristesa, dolor. També pot servir per veure que la guerra només provoca dolor, fam, 
morts i res de bo. 

D. A. Expressiva. Sentimental. Sensació. Per reflexar el dolor de qui va patir la guerra civil. Per ensenyar la realitat als 
dirigents que estan al marge d’aquestes guerres. 

 

 

2. Quina pot ser la principal funció de l’obra d’Anette Messager “Les tortures voluntàries?  

J. Ll. F. Crítica, ja que no entenc com pot haver gent que es triï la cara que vulgui tenir. Podria ser lúdica per la manera 
que està representada, però el missatge principal és que tots som com som i no ens podem triar. 

J. L. O. Crítica. Critica una societat en la que el cos està per sobre de la ment. 

V. R. Exhortativa. 

C. B. Funció crítica, perquè vol dir que no et pots queixar si no t’agrada el que t’han fet, o t’ha fet molt mal... perquè ho fas 
perquè vols, per voluntat pròpia. 

M. Ll. Una funció exhortativa. 

D. A. Crítica. Perquè explica tot allò que la dona és capaç de fer per aconseguir la bellesa. I no es volen reconèixer tal 
com són. 
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3. Qui determina què és art? 

J. Ll. F. La societat, persones que tenen suficients coneixements com per saber distingir art del que no ho és, ja que si 
qualsevol pot triar què és art, tothom diria que qualsevol cosa que fes fos art. En les diferents religions hi ha diferents 
punts de vista de l’art. També és important el temps. 

J. L. O. La societat, la seva percepció determinada per l’espai cronològic, físic, moral i religiós. 

V. R. La persona que està disposada a fer coses artístiques o la gent que ho sap valorar i donar-li un significat a les 
coses. 

C. B. Les persones que veuen els quadres, escultures..., les obres. 

M. Ll. La cultura en la qual es roba l’obra d’art, determina per a ells si ho és o no. 

D. A. Tota aquella persona que veu l’objecte en qüestió. Per a mi un bolígraf pot ser art però per a una altra persona no ho 
és. 

 

De les respostes a les preguntes 1,2 i3 es desprèn que els continguts van consolidant-se i que 

les imatges comencen a veure’s com a finestres a diverses interpretacions i lectures, finestres en 

que, com a subjectes (no tan sols com a subjectes en el rol d’alumnes) també s’hi poden 

apropar, mirar, obrir...  

Amb les preguntes 4 i 5 s’observa com l’alumnat comença a familiaritzar-se amb noves tècniques 

i mitjans del món de la producció artística contemporània, i amb la possibilitat d’utilitzar-les per a 

expressar idees. 

4. Quines tècniques artístiques han aparegut més recentment? 

J. Ll. F. Cinema d’animació, cinema, vídeo, fotografia, instal·lació, performance 

J. L. O. Fotografia, vídeo, happening 

V. R. Instal·lació, videoinstal·lació, performance 

C. B. Instal·lació, videoinstal·lació 

M. Ll. Performance, happening (l’acció multimedia) 

D. A. Instal·lació, videoinstal·lació, performance 

 

5. Com faries una instal·lació en la que volguessis transmetre la idea de monotonia? 
 

J. Ll. F. Una cambra una imatge seleccionada del cos humà i cada secció una part del cos. Així distingim les parts. 
 
J. L. O. Per exemple, una habitació tota pintada de taronja amb una música repetitiva i una projecció d’un gat dormint. 
 
V. R. D’una escultura molt famosa que estigués feta de gots de plàstic i amb una pel·lícula es pot posar per sota de 
l’escultura. 
 
C. B. Pintant les coses de la mateixa manera (tot a ratlles, a quadres...) 
 
M. Ll. Agafaria una habitació i penjaria la mateixa foto a tota la paret. 
 
D. A. Una cambra amb sis projeccions: 4 per a les parets, 1 per al sostre i l’altra per al terra. I a la vegada projectar 
només un color perquè quedi a la vegada tota l’habitació d’un color: blau, vermell, verd... 
I cada tants minuts vagi apareixent a cada paret una persona o animal avorrit. 
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5.4.5. Anàlisi de les valoracions de l’alumnat 

 

 

 

Els grups de discussió 

 

Amb la intenció de realitzar l’avaluació de l’experiència duta a terme a l’aula, s’organitza un grup 

de discussió de cada curs participant (3r i 4t d’ESO). Aquest tipus d’avaluació qualitativa pretén 

comprovar quins han estat els aspectes que més han interessat als/les alumnes a tres nivells: 

continguts del programa, metodologia didàctica i vivència de l’experiència. 

Els i les integrants d’ambdós grups de discussió es seleccionen en funció dels següents 

paràmetres: 

a) representació proporcional dels diferents grups-classe 

 a 3r d’ESO s’intenta que al grup de discussió hi hagi alumnes dels grups A (4), B 

(4) i C (1), així com 1 alumne del grup USEE (unitat habitualment integrada al grup 

B) 

 a 4t d’ESO s’intenta que al grup de discussió hi hagi alumnes dels grups A i B en 

igual proporció 

b) representació dels diferents rols i gèneres dins dels grups-classe:  

 alumnes d’integració,  

 alumnes bons i mals estudiants, interessats/ades i desinteressats/ades en la 

matèria d’EViP 

 de mal i bon comportament 

 alumnes-líder i alumnes que “passen desapercebuts”. 

c) i, finalment, facilitat de participació i diàleg. 

Tots aquests paràmetres es poden seguir en funció del coneixement de l’alumnat amb que es 

realitza l’experiència. En el nostre cas, es coneix l’alumnat participant des de 1r d’ESO, a través 

de crèdits variables, crèdits d’alternativa a la religió i crèdits comuns d’EViP i s’opta per un grup 

de discussió de 3r d’ESO amb 10 alumnes (6 nois i 4 noies) i de 10 alumnes de 4t d’ESO (6 
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noies i 4 nois), i així es manté la coherència amb les proporcions de gènere participants en tota la 

fase experimental64. 

A partir d’aquesta explicitació de la composició i dels objectius dels grups de discussió realitzats, 

a continuació es presenten les categories de recerca sorgides a partir del desenvolupament 

d’aquesta especial entrevista en grup. 

 

 

Què diuen els/les alumnes sobre els continguts del programa? 

L’alumnat es refereix en moltes ocasions als continguts tractats al llarg de la unitat didàctica amb 

una visió positiva i atractiva. Els continguts els semblen diferents, nous, desconeguts i 

impactants. L’alumnat relaciona els nous continguts amb altres coses estudiades i apareix en 

vàries ocasions el contrast amb l’Art clàssic, amb l’”art dels museus” o la manca de referents 

perquè com diuen en vàries ocasions “hem vist coses que no sabíem ni que existissin”. 

 

Continguts 
diferents de 
l’Art clàssic, 
de sempre 

Nisha3- una altra història de l’art que no la dels quadres de sempre dels museus 
 
Laia4- A mi, no sé, m’ha agradat bastant perquè no tenim un punt de vista sobre l’Art 
contemporani, tot el que hem estudiat és l’Art clàssic... 
 
Noèlia4- ... a part, era un tema que no havíem donat abans, no havíem donat molt i..., no sé, 
m’ha agradat perquè veus els autors com s’expressen i tal, la manera de fer l’art, no sé, és 
diferent del clàssic que havíem estudiat 
 
Darío3- sempre que parles d’art és lo que es veu, de pintura i escultura 
Cristina3- I al museu, que et trobes quadres i no et trobes així una..., allò que vèiem  
E- Ja, per exemple, instal·lacions o performances d’aquestes no n’havíeu vist 
Maimona3- No, mai n’havia vist, i quan vaig anar (s’entén a l’exposició de Lleida) per això 
vaig participar tant 
 

 
 
Desconeixement 
del tema i dels 
continguts 
 
 

Gerard4- (molt fluix) He vist obres que estaven bé i que no sabia que existissin 
 
Izaskun3- I no sé, també, hem aprofunditzat en el valor de l’art, el significat que potser 
no sabíem i... això, que m’ha agradat. 
Albert3- S’aprèn “culturilla” 
(riuen) 
Cristina3- A més hem vist obres que no havíem vist mai, o sigui, aquella del llac... no ho 
havia vist mai. I així amb l’ordinador, has vist coses que no sabies ni que existissin... 
 

                                                 
 
64 Veure anàlisi de resultats de la prova inicial, on es mostren algunes característiques dels grups 
participants. 
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Tamer3- A mi també m’ha interessat molt, totes les imatges, lo que he vist. Perquè al meu 
país aquestes coses no ho sabia 
E- Què vols dir? Que no hi són o que no ho sabies? 
Tamer3- Potser hi són però no les he visto mai. 
Jordi- Jo tampoc i sóc d’aquí... 
 
Valeria4- Doncs a mi m’ha agradat molt perquè he conegut moltes coses noves, 
escultures... Como aquella imatge-escultura que es canviava d’imatge, estaba en el medio 
de agua... 
E- Ah, la de la font del Plensa (Crown Fountain) 
 

 
 
Un altre aspecte que els crida l’atenció sobre els continguts impartits és l’impacte d’algunes de 

les imatges projectades, pel fet que els semblen fora del comú, estranyes o originals i en la 

conversa mantinguda en el grup de discussió ens trobem amb expressions que costa relacionar-

les amb l’adolescent que parla de la continguts de classe (flipar, interessant, divertit...). Cal 

matisar que aquest impacte moltes vegades es produeix pels propis continguts i significats de les 

obres artístiques seleccionades.  

 

Impacte de les 
obres 
artístiques 
selccionades 

Jordi3- Home, el primer cop com... flipes, saps? El primer cop... 
(riuen) .../... 
E- Hi ha alguna vagada que com diu ell, flipes...? N’hi ha alguna en general que us hagi 
impactat molt? 
Izaskun3- Aquella d’un home que surt empaquetat  
.../... 
Darío3- A mi m’agrada la de la paleta així que surt. És una cosa quotidiana i és un shock. 
E- I aquest sector? Alguna que us hagués impactat? 
Tamer3- La de l’excursió a Lérida 
E- Ah, la de l’excursió. Aquelles peces et van agradar? 
Tamer3- Sí 
Izaskun3- Però les imatges en general són impactants..., perquè aquelles nosaltres no les 
vam veure (els de l’intercanvi a França no van anar a Lleida) 
 
Thaynara4- Bueno, pues ha estado interesante porque a veces al ver una imagen, 
creíamos que tenía un significado y tenía otro, como la de la niña 
E- Como la de la niña? 
Thaynara4- Sí 
E- Quina vols dir? 
Thaynara4- Una morenita 
E- ... que donava la sensació que no passava res i en veritat proposava el tema de l’ablació. 
Us recordeu? (sèrie d’imatges de Kim Manresa) 
 
Aleix4- Era molt més divertit que a classe normal 
 

 

Totes aquestes apreciacions sobre els continguts convergeixen en el sentiment que aquests 

nous temes han permès un canvi de la rutina diària de les classes, de la rutina del llibre o les 

làmines o de les també rutinàries explicacions que reben. Aquesta percepció és força marcada 
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malgrat que l’experiència realitzada no hagi introduït massa canvis en l’estructura de les 

classes65. 

 

Canvi de 
rutina 

Nisha3- Va, jo mateixa. Bueno, jo crec que és una cosa que està bé per sortir del que sempre 
es fa a les classes de plàstica, que s’estudia sempre lo més clàssic i tal i, no sé, és una manera 
més... d’atansar-se a l’art més actual i és més interessant potser. 
 
Aleix4- Era molt més divertit que a classe normal. A classe normal, no sé, fes aquesta làmina... 
i a mi amb això de mirar imatges (no s’entén bé) pots pensar una mica. 
 
David- Sí, que al menos es canvia de rutina a les classes, coneixes món i també és més 
divertit 
Jordi- Sí, és veritat això, és que per lo menys canvies de fer làmina i pam, pam, pam, cada dia. 
Una altra cosa és, no sé, el fet de participar tots 
E- però, per exemple, ara us pregunto: si això es convertís en una rutina..., què penseu? 
(parlen tots/es) Darío- ...el mateix, però al cap de més temps 
Izaskun- Jo crec que una rutina es forma quan aquella cosa no t’agrada, però crec que si t’agrada 
no es converteix mai en una rutina 
 

 

 

 

Què diuen sobre els canvis de metodologia emprada a classe? 

A partir de les preguntes inicials de la moderadora sobre la valoració de la metodologia utilitzada 

a classe (observació d’imatges, preguntes, debat, reflexió conjunta, ús de les TIC...) l’alumnat 

d’ambdós cursos reacciona de manera diferent. Cal tenir en compte que els grups de 3r d’ESO 

són molt participatius, i els de 4t són molt més passius. 

La participació resulta molt atractiva per un grup tan mogut i actiu com el de 3r d’ESO i una mica 

“angoixant” per un grup com el de 4t d’ESO, encara que és interessant veure com evidencia que 

el diàleg i la reflexió en grup fa prendre consciència de les opinions dels altres. 

 

                                                 
 
65 La distribució de l’aula s'ha mantingut com a la resta de les classes (taules separades i mirant cap a la 
pissarra-projector) i la distribució dels alumnes ha estat lliure (cadascú s’ha assegut on ha volgut) 
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Descobriment 
de l’intercanvi 
d’opinions, del 
coneixement a 
través del 
diàleg 

Darío3- Com que cadascú té el seu punt de vista 
Nisha3- Sí, jo volia donar la meva aportació als demés, per comparar 
E- O sigui, el fet aquest de saber el que pensen els altres, us feia gràcia o no? 
David3- Bueno... 
(riuen) 
Darío3- a part de sentir el que diuen els demés, pots contribuir tu 
E- (hi ha intenció de parlar per part de vàries persones i intento posar ordre) espera, un 
moment, un moment! 
Cristina3- ... veure si penses el mateix que els teus companys, o si penses d’una altra 
manera, com per exemple allò de “la vella i la jove” (es refereix a un joc perceptiu) que una 
persona pot veure primer la jove i jo vaig veure primer de tot la vella, la jove em va costar 
molt de veure; clar, i la majoria veuen la jove 
Izaskun3- però penso que a vegades et fen reaccionar les opinions de l’altre gent 
diferents de la teva 
 
Esther4- No sé, a mi m’ha agradat més que les classes normals perquè t’ho passes millor i 
saps les opinions que tenen altre gent sobre la..., sobre... això. Però també he trobat a 
faltar la pràctica i una mica algo de referència, perquè si no, no saps què dir 

 

Per a alguns/es la participació en un diàleg implica un esforç massa gran ja que se senten 

observats/ades i insegurs/ures de sí mateixos/es, de manera que prefereixen propostes que 

combinen un treball previ per parelles (amb algú que es senten més confiats per expressar la 

seva opinió) i després una posta en comú d’unes idees que ja han perdut la seva “identificació 

personal”.  

 

Noèlia4- A mi em va agradar més així, ens ficàvem en parelles i després ens vas dir que fiquéssim el 
que pensàvem, ho explicàvem tot..., a mi em va agradar més així. 
 
 
 

Tanmateix, resulten molt interessants les aportacions fetes en cada grup sobre el mètode 

inductiu utilitzat en algunes de les sessions d’observació d’imatges: en alguns casos els 

encurioseix el procés, però en altres els neguiteja perquè no els sembla que no han arribat a 

rebre prous coneixements, alhora que no acaben d’entendre quina és la finalitat de la 

metodologia que s’utilitza. 

 

Construcció del 
coneixement a 
través del diàleg 
i d’un mètode 
inductiu 

Nisha3- Jo voldria dir una cosa de lo que has dit abans de... participar 
E- Digues 
Nisha3- Que a vegades, en algunes classes així més teòriques, el profe és qui 
t’imposa, encara que la ciència sigui així, el profe també t’imposa el que has de pensar i 
tal; en canvi, en aquesta tu no..., o sigui, ens explicaves la teoria, però a les imatges i 
això no ens deies “és així i per això”. 
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Anna4- A mi és que no m’agradava massa, és com si estigués fet al revés, vull dir 
“normalment” (riu vergonyosa) 
.../... 
Anna4- Sí, doncs saber-ho, tenir-ho tot clar i llavors debatir, perquè quan llavors ho saps 
tot, ja pots donar la teva opinió cap aquí, cap allà, però si no saps res, et pregunten coses i 
no saps què dir, no sé. Com que és una assignatura que normalment em sento bastant... 
que ho tinc per la mà, doncs em sentia totalment descol·locada perquè no en sé. 
E- O sigui, que és una qüestió de seguretat, que quan tens més informació et dóna més 
seguretat per a poder opinar. En el moment en què et preguntava coses, -també a vosaltres 
si us preguntava coses-, si no et senties segura, et descol·locava. 
Anna4- Sí, perquè com que no les sabia, no sé. Trobo que com a suport i això (es refereix a 
la necessitat de tenir informació prèvia) després quedaria com a més interessant i es trauria 
molta més informació i llavors podries donar més opinions i això, que si no ho saps, perquè 
si no ho saps, malament. 

 
Aquestes intervencions reflexionen sobre els models d’aprenentatge i es concreten en una crítica 

constructiva de l’experiència sobre la necessitat de que l’alumne disposi d’informació de suport o 

complementària al que s’està debatent a classe, una informació que complementi l’aprenentatge i 

la comprensió d’allò que s’està explicant. En el següent quadre es pot veure la discussió que va 

generar aquest tema entre els alumnes de 4t d’ESO. 

Diferents 
posicions  
sobre els 
mètodes de 
transmissió de 
la informació i 
d’aprenentatge 

Anna- No sé, a mi m’ha agradat també, ho he trobat que era bastant dinàmic i tal, però, no sé, 
jo potser personalment ho hagués combinat una mica més. Vull dir... No sé, estar dies per 
exemple mirant fotografies i així, i després fer-ho més manual, fer una mica més classe amb 
un llibre o amb algo per tenir-ho com a referència. .../... 
E- Explica, explica 
Anna- Si ho haguéssim sapigut més..., vull dir, les teories... 
E- Com un context per exemple per a cada fotografia 
Anna- Sí, més “puro y duro”, més haver estudiat amb el llibre o el que sigui, potser 
després ho haguéssim sapigut millor i ens hagués estat més fàcil .../... 
Anna- Jo comprenc el que diu el Joel, que diu que no es recordava dels autors. Si haguéssim 
tingut més valor d’estudiar, com més les dates i això, potser se’ns hagués quedat els autors... 
 
Joel- no sé, això que ha dit l’Anna, que costava dir (contestar) les preguntes i tal... no sé, jo 
crec que és perquè estem acostumats a l’anterior mètode i jo crec que si continuem amb 
l’hàbit de preguntar-nos i de veure què diem, jo crec que es perdria el sentiment d’estar 
una mica descol·locats i així... jo crec que és l’hàbit 
 
Laia- No sé, jo també crec que si ens acostuméssim, no sé, tot és acostumar-s’hi a un mètode 
o a un altre, i en aquest cas, tampoc..., jo crec que tenir una mínima informació per 
encaminar una mica però sense que et resolgui de tot els teus dubtes i que puguis 
després donar la teva opinió; una mica... meitat i meitat. 
 
E- Per exemple, una cosa interessant seria donar una certa informació -no massa- perquè la 
gent se senti més segura però tampoc no intentar influir. 
Ferran- Vols dir que no és molt difícil fer això? 
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Ferran- Si em donessis informació, llavors no diria res perquè ho hauries dit tu 
E- Home, a vegades tampoc és això. Jo et puc donar informació sobre el context, per 
exemple, quan vam veure l’exposició de la Marina Núñez, et podria explicar coses sobre la 
vida de la Marina Núñez i preguntar-te després coses sobre la seva obra 
Ferran- ... no sé, tampoc la seva vida no és que ens interessi gaire 
E- No, a vegades hi ha coses que no influeixen massa, però és cert que et fan sentir més 
còmode, pots associar el que ha fet o el que li ha passat a la seva vida amb l’obra... Però tu 
et llançaries igualment? 
Ferran- Jo si em donessin informació, no sé... 
E- Aleix? 
Aleix- Jo crec que és millor sense informació perquè així si no saps res, doncs no 
t’equivoques. Pots pensar el que vulguis. 
 

 
En veure l’interès generat al voltant d’aquest tema, en el grup de discussió de 3r d’ESO (realitzat 

després de 4t d’ESO) s’aprofita un comentari d’un alumne sobre el fet que “al llarg de 

l’experiència no hi ha hagut llibretes i llibres”, i se’ls planteja el que han dit els companys de 

quart. El diàleg generat al voltant d’aquesta idea implica també que durant l’experiència es va 

trobar a faltar informació que ajudés a comprendre i assimilar el que s’estava fent a classe, però 

també deixen entreveure que la informació necessitada no té perquè ser un “llibre” o un “dossier”, 

si no que podrien ser els guions de les presentacions en powerpoint. Està clar que els interessos 

dels i les alumnes de 3r i 4t d’ESO també són diferents, en el primer cas i amb l’assignatura 

d’una hora setmanal, gaudir d’aquesta estona de classe “cultural” ja està prou bé; en el segon 

cas i amb la intenció d’acabar l’ESO, la preocupació per disposar d’una bona informació per 

posteriorment aprovar el curs és molt present. 

 

Necessitat 

d’informació 

complementària 

per a 

l’aprenentage i 

l’estudi 

Darío- Ja, no hi ha sempre llibretes i llibres, i així 
E- és que, per exemple, els vostres companys de quart m’han dit que sí que havien trobat 
a faltar la informació, la llibreta, el fet de que hi hagués una cosa escrita perquè després 
es pogués aprendre i estudiar... 
Nisha- bueno, això sí potser. O els esquemes que posaves a la pantalla, tenir-los, 
això sí que... 
E- els powerpoints, les presentacions seria una bona idea que les tinguéssiu? 
(sí murmurat) 
Cristina- Sí, però un dossier així de classe, així que et diuen: “dis tu, dis tu, i 
comenta una mica”, tampoc. És millor veure-ho directament d’internet i que (no s’entén) 
videos, imatges 
Darío- Només que et diguin: “fes l’esquema d’aquesta pàgina”... és molt avorrit. Veure’l 
és millor. 
(s’animen tots/otes a dir coses) 
Nisha- És una cosa que et dóna comoditat, perquè et recorda allò que saps 
Izaskun- Home, si tens l’esquema i ho entens, doncs, llavors és molt...; bueno, potser no 
l’has fet tu, però penses... ja ho tinc solventat. És igual, també ho has de valorar. 
Jordi- Clar, no és el fet d’estudiar-ho tu, si no és el fet d’entendre-ho. Jo és que quan 
estudio, ho he d’entendre, si no ho puc estudiar 
Darío- I no se’t queda 
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(a partir de la pregunta de buscar aspectes negatius de l’experiència) 
Izaskun3- Jo crec que lo dels esquemes i ja està, que ens faltava els papers 
d’informació (no s’entén gaire) 
Cristina- Per seguir més una mica... 
Darío3- Un guió 
Nisha3- Que si et vols apuntar alguna cosa que t’interessi, que puguis 
 
Joel4- No sé, quan no estem així tan aprofunditzats en un tema, jo crec que... jo no sé 
diferenciar en un tema nou el que és més important que una altra cosa  
E- O sigui, que tu necessites algú que et vagi remarcant “pam! això és el més important”. 
 

 

En sentit més específic, aspectes com l’atenció de l’alumnat o l’interès cap a la tecnologia i les 

imatges de suport, també mostren les impressions dels grups-classe vers la metodologia 

emprada. D’una banda, l’ús del projector, del suport informàtic i de la connexió en qualsevol 

moment a internet amb informació a temps real, sorprèn a l’alumnat. 

 

ús d’imatges i 

suports 

tecnològics 

Izaskun- No sé, la classe m’ha agradat molt perquè en lo que portem de curs no hem fet 
cap classe així, molt interessant a la vegada. I aquesta manera de funcionar amb 
ordinadors, en cap classe ho fem. 
 
E- A veure, i en el teu cas, Josep, que hi havia una petita variació a la teva classe (és del 
grup de reforç), més o menys, com ho has vist? 
Josep- Sí, més o menos, lo que diuen aquí tots. Les imatges també... és lo més bé de tot. 
E- A tu el fet que hi hagués molta imatge t’ha agradat. 
Josep- Sí, a més també... està més resumit, pots aprendre 
 
Noèlia- A mi m’agradaven les classes normals perquè veure fotografies és més gràfic i 
tal... 
 

 
 

D’una altra banda, l’alt nivell d’atenció prestat a les projeccions, les explicacions i els comentaris 

dels companys és una de les coses més ben valorades pel propi alumnat i pel professorat 

observador i en alguns d’aquests comentaris es vincula directament a la metodologia 

participativa al voltant de la projecció d’imatges. 

 
Valoració 
positiva de 
l’atenció a 
classe 

Joel4- No sé, a mi m’agrada més que les classes convencionals perquè participaves més i 
estaves més atent perquè captaves més l’atenció amb les imatges i tot, i no xerrar tot el 
rato així, com a les altres classes 
E- O sigui, que l’explicació continua t’avorreix 
Joel- Bueno, és que a ningú li agrada (no s’entén bé) 
 
Esther4- però estàs més atent 
 
Thaynara4- Bueno, ha estado bien, no teníamos apuntes pero tampoco hacía falta porque 
estábamos atentos.  
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Jordi4- Home, jo trobava a faltar que aquell temps lliure que deixaves per fer les làmines, 
no? llavors parles i tot 
(tots riuen) 
E- O sigui, que a tu et faltava algun moment de relax, com que estaves allà atent, no et 
funcionava... 
 
Izaskun3- Vull dir, et donava una sensació bona, i quan acabaves dius “pos ja s’ha acabat” i et 
quedaves amb ganes de més, saps? En el sentit de veure imatges i tot això. I no sé, amb lo de 
participar i tot això veies que la gent estava tota atenta, que havia molta participació i que, 
no sé, això. 
 

 

Finalment, a cada grup de discussió es planteja la valoració del projecte pràctic a realitzar en 

grup. El projecte, que constava de la presentació escrita i visual (fotografies, maqueta) d’una 

instal·lació o performance, implica un canvi en la metodologia de classe i això comporta alguns 

posicionaments de resistència.  

Darío3- Home, jo per mi, sobrava molt 
E- Et sobrava... 
Darío3- Molt tampoc, però... 
Jordi3- Home, és feina i feina... 
Darío3- És pensar massa 
E- És pensar massa? 
Darío3- Sí, perquè acostumats a les classes que tampoc era de molt pensar si no que, una mica, et 
sortia..., en el projecte, anar escrivint la idea i tot... 
E- D’acord, tu estàs pensant en la part escrita, però clar, el projecte té dues parts, la part escrita i... 
David3- Home, la maqueta és divertida, passes un rato, la seva estona 

El projecte és valorat en funció d’algunes variants (interès, grup de treball, gaudiment personal...) 

i es contraposen diferents aspectes: el caràcter lúdic de la proposta (sobretot la realització de la 

maqueta), la complexitat que els va suposar la tasca i la queixa de no haver disposat de prou 

temps per a realitzar-lo en millors condicions. 

 

valoració  Valeria4- Ha estat molt bé, ha estat molt bé perquè jo he fet el projecte amb la Laia i l’Adelin i 
hem posat uns soldats, un gos ahí amb sang... ens sentíem com uns nens 
E- Et senties com uns nens perquè tornaves a fer una maqueta? 
Valeria4- No, per... 
E- pel joc? 
Joel4- pel jugar 
 
Esther- va ser interessant però va haver molt poc temps per fer-ho  
E- Va bé, vau tenir poc temps 
Gerard- Sí 
Anna- No sé havies d’acabar com... (fos) 
Esther- Vam haver d’anar ràpid 
Anna- Al principi comencem amb la calma, i després s’ha d’acabar com sigui 
 

 

Concretament, per al grup de 3r d’ESO, el procés de projecció d’una proposta a tamany real és 

difícil de comprendre, i la realització pràctica (maqueta) resulta molt entretallada pel fet de tenir 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 218 
 

una hora setmanal. En concret, un parell d’alumnes deixen clar que si no haguessin tingut una 

exemplificació visual del que havien de fer, no ho haguessin entès.  

 

Complexitat 
de la 
proposta 

Nisha- Jo és que... primer no ho vaig acabar d’entendre, i després vaig veure que s’hauria de 
poder dur a terme i em va impactar una mica, pensava que (no s’entén) 
 
Izaskun- És que al principi et ve molt gran perquè dius  
Albert- Estava estranyat 
Izaskun- ... Però una vegada l’agafes et sembla molt fàcil 
 
Cristina- A mi em va ajudar a saber això de què es podia fer en gran perquè ens vas passar 
les fotos de lo que havies fet tu de tirar... 
E- “Les hores i els sons” (es refereix a una performance feta l’any 1990) 
Cristina- Sí, allò em va ajudar una mica 
E- O sigui, el fet que hi hagués un exemple, t’anava bé 
Maimona- Jo, si no haguéssim anat d’excursió i haguéssim vist tot allò, doncs no sabria 
com fer-ho 
E- A tu el que et va ajudar, doncs, va ser veure instal·lacions en directe, que llavors et van 
donar més idees. 
 

 
 
 
 

 

 

Resultats sobre les vivències personals de l’experiència 
 
 
L’expressió en veu alta i en grup de les vivències personals d’una experiència de classe (amb la 

professora davant) és realment difícil; malgrat tot, es donen un seguit d’apreciacions subjectives i 

clarificadores d’algunes de les seves sensacions, que l’alumnat exterioritza en algun moment de 

l’entrevista en grup, a vegades barrejades entre d’altres temes. En diverses ocasions es planteja 

als grups que expliquin com se sentien a la classe, si es sentien a gust, incòmodes, perduts, 

massa observats, i poc a poc van sorgint alguns aspectes conflictius del mètode o de 

l’observació. 

 

Sensacions, 

vivències de 

la classe 

Albert3- Estrany 
 
Maimona3- Jo, no sé, dins les classes “m’avurro”, però amb aquesta, aquí, pues no 
 
Nisha3- Bueno, això que has dit de la classe, jo trobo que encara que sigui una hora, si es fa 
curt no és perquè sigui només una hora, si no perquè és diferent (no s’entén) l’estil i, encara 
que hem vist moltes coses, es fa molt lleuger 
E- D’acord 
Darío3- Sí, la veritat és que encara que durés una hora, la veritat és que no... 
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Izaskun3- Vull dir, et donava una sensació bona, i quan acabaves dius “pos ja s’ha 
acabat” i et quedaves amb ganes de més, saps?  
 

 

Si ens fixem, el grup de tercer és el que es llença a expressar més les seves sensacions: un 

alumne es sent estrany amb el canvi, i d’altres tenen sensacions positives ja que no s’avorreixen, 

la classe els passa ràpid i, segons una noia, “et quedaves amb ganes de més”. Aquesta 

apreciació, evidentment, no generalitzable, és un dels grans objectius de l’educació a l’actualitat, 

intentar que l’alumnat tingui ganes d’aprendre, intentar que l’alumnat tingui ganes de de descobrir 

i preguntar-se coses. 

D’altra banda, els mateixos/es alumnes suggereixen aspectes negatius d’un mètode basat en el 

diàleg i la participació. En primer lloc, sorgeixen comentaris sobre una certa por a equivocar-se 

en veu alta i a ser menysvalorat per la resta de companys o pel mateix professorat. La valoració 

dels comentaris dels altres en una discussió en grup, el fet d’escoltar el que diuen sense 

menystenir el contingut de les seves intervencions és una tasca que implica una pràctica 

continuada, la disposició a crear debat i, en moltes ocasions, a “perdre més temps” en les 

classes66.  

 
 
por a l’error E- I tu en algun moment et vas sentir o a gust o a disgust, per exemple, amb alguna cosa que 

no et quadrés? 
Izaskun3- No, no, no, sí. Potser hi ha algunes coses que dic “no dic res perquè em fa por 
cagar-la...” 
 
E- Aquesta sensació l’heu tingut alguna vegada? 
David3- tres o quatre 
(uns quants)- sempre 
 

 
 

També sorgeix en vàries ocasions la verbalització de la por a participar per la vergonya del què 

diran els altres o per la por a l’efecte que produirà la intervenció en veu alta. Evidentment, en el 

període de l’adolescència qualsevol acte en presència del grup implica la necessitat d’acceptació 

d’aquest acte; de fet, la participació implica autoafirmació, però també implica “fer-se veure”, 

“donar la nota” o cridar l’atenció. Les vivències d’aquesta participació poden ser totalment 

contraposades: 

 

                                                 
 
66 El mètode “Filosofia 6/18” és un bon exemple de com introduir aquestes pràctiques en l’entorn educatiu. 
El projecte parteix del llibre de Matthew Lipman, Filosofia a l’escola, ed. Eumo, Vic, 1995 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 220 
 

Por a la 
participació 

David- No sé. Ui aquest, ha dit això... val més que (jo) no digui res 
E- per què? Què penses? Penses que llavors serà una riota, una tonteria? 
David- Sí,  
E- Et frenes 
David- mmm (assenteix) 
 
Tamer- Siempre volia dir, però no me atrevía a decir 
E- O sigui, tu sempre volies dir però no t’atrevies... 
Tamer- No, perquè pensava que tothom reía de mi i aquestes coses 
Maimona- Pues a mí sempre m’ha donat igual això 
Albert- A mí també, jo faig el que vull i dic el que penso i la resta de la gent m’és igual 
Jordi- Jo dic el que vull i quan vull 
 
E- Però tu et vas sentir en algun moment que no, que no sabies què dir, per exemple, 
agobiat? 
Josep- Bueno, en algun moment potser sí, però parlàvem tots, ja diven els altres 
E- Ah, va bé, moltes vegades tens la posició de veure què diuen els demés i esperes per 
afegir-te. 
 

 

I el darrer factor que sorgeix en la vivència de les classes és la sensació de sentir-se mirats i 

controlats per part del professorat que realitzava les observacions a les classes. Malgrat 

l’observació hauria de ser un instrument de recerca que no distorsionés la realitat, en una classe 

és difícil introduir nous agents sense que l’alumnat estigui al cas d’aquests. De totes maneres, 

sembla que per al grup de 3r d’ESO l’observació del professorat no va tenir tan protagonisme 

com la de 4t d’ESO. 

 

observació 
del 
professorat 

Ferran4- Et senties observat 
 
Joe4l- És que la sentia aquí al clatell (es refereix a una professora) 
E- Que et mirava a tu, concretament? 
Joel- Sí, potser era una paranoia 
 
Gerard4- Molta pressió... 
Noèlia- Una miqueta, veure’ls allà... 
 
Nisha3- Jo a vegades mirava... 
Maimona3- Jo és que com que arribava tard no els veia, i després al sortir... 
Darío3- Ja, jo no m’enrecordava que hi havia els professors. Home, a l’entrar... 
Albert3- Sí, ves, estaves pel què havies de fer 
E- Tu Albert estaves més pel que havies de fer que no pas pel que hi havia al darrera 
Maimona3- Sí, jo sempre que preguntaves pensava “I ara què contestaré, què diré”, ...no 
pensava en els demés, en els que estaven al darrera (els profes observadors), tampoc 
pensava en el que deien 
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5.4.6. Anàlisi de les aportacions del professorat 

 

 

 

L’observació no participant. Organització de les observacions 

 

Al llarg de la implementació de la unitat didàctica amb caràcter experimental, es duen a terme 

observacions de les classes sempre que es pot disposar de professorat voluntari, tot intentant 

afavorir el màxim de participació. A tal efecte, i per aconseguir aquesta implicació del centre, en 

un claustre de professors previ a l’experiència es presenta la recerca sobre Didàctica d’EViP i 

s’ofereix la possibilitat de participar en l’observació de les classes de la fase experimental a tot el 

professorat assistent. Tanmateix es passa un full on les persones interessades a participar com a 

observadors s’apunten i, a partir d’aquest, s’elabora un horari de disponibilitat del professorat 

interessat, de manera que en alguna de les seves hores lliures puguin coincidir en les sessions 

experimentals de la unitat didàctica. 

Aquest és l’horari resultant amb les persones disponibles i les persones (en negreta) que 

finalment assisteixen com a observadors/ores67: 

 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
9.05 
10.00 

4 ESO B 
C.A., C.Ag., M.J.P., M.R. 

   3 ESO B 
H. F., F. F., A. M. G., M. R. 

10.00 
10.55 

3 ESO C 
C.S., A.P., C.Ag, C.F.,  M. S. 

    

      
11.20 
12.10 

     

12.10 
13.00 

    4 ESO A 
M.J.P., H. P., V.M., V.X. 

13.00 
13.50 

  4 ESO B 
J.B, E. P., A. M. 

  

      
15.15 
16.05 

3 ESO A 
D.G., C.F., M.F., R.Q., C.S. 

    

16.05 
16.55 

   4 ESO A 
E.P., A. T., J.S. 

 

 

Alguns professors/ores que havien ofert la seva col·laboració no disposen d’hores lliures que 

coincideixin amb les de l’experiència, i d’altres no poden assistir com a observadors perquè a 

                                                 
 
67 Alguns assisteixen a vàries sessions 
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l’hora proposada tenen previstes altres activitats del centre (una sortida, la preparació d’un 

examen...), així com per circumstàncies personals. 

Cal remarcar que la professora de la matèria d’EViP és també observadora no participant 
de totes les sessions implementades. 

 

 

 

El procés d’observació 

 

El professorat observador voluntari rep unes fitxes d’observació abans d’entrar a classe, fitxes 

que es comenten prèviament per tal d’aclarir qualsevol dubte sobre com cal emplenar-les. 

A més a més, alguns/es dels observadors/ores demanen: 

- una contextualització de l’experiència 

- aclariments sobre alguns dels conceptes de les fitxes d’observació 

- saber en quina posició de la classe s’han de situar 

- la possibilitat de prendre notes sobre el que van veient per tal d’emplenar la fitxa 

d’observació amb més rigorositat 

- la possibilitat d’acabar d’emplenar les fitxes d’observació en una estoneta que disposin i 

de donar-me-les més tard. 

Amb les fitxes i alguna cosa per escriure, es situen al final de la classe (darrera de tot el grup) i 

realitzen les anotacions pertinents com a observadors no participants. En acabar la classe 

entreguen les fitxes emplenades o més tard, si volen acabar de comentar algun aspecte. 

Al final de l’experiència, el nombre total d’observadors/ores és de 20 professors/ores de diferents 

departaments del centre, dels quals, a continuació es detallen algunes de les característiques 

com a professorat participant en la fase experimental de la recerca.  

En el primer gràfic podem observar que el principal grup de professionals interessat en participar 

en la recerca és el del departament d’orientació, integrat per psicòlegs, pedagogs i 

psicopedagogs, professorat que mostra molt interès en l’experiència i que aporta molts 

suggeriments i reflexions a partir de les sessions impartides. 
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observadors/ores segons departaments

expressió

ciències

ll cat

ll cast

automoció

idiomesorientació

tecno

socials expressió

ciències

ll cat

ll cast

automoció

idiomes

orientació

tecno

socials

 

En segon terme veiem que el professorat del departament de ciències socials també hi participa 

activament; de fet, en el moment de la presentació de l’experiència al claustre, es va convidar 

específicament als membres d’aquest departament a participar-hi degut als continguts de la 

recerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els gràfics 2, 3 i 4 es pot veure que, encara que d’una manera fortuïta, la mostra de 

professors/ores resultant evidencia un interessant equilibri a nivell de sexes, edats i situacions 

laborals, fet que atorga credibilitat a l’observació per la consistència entre els diferents punts de 

vista i perspectives del professorat i l’isomorfisme entre les dades recollides i la realitat. 

 

situació laboral dels observadors/ores

interí/na

funcionari/a

altres

interí/na

funcionari/a

altres

edat dels observadors/ores

20-30

31-40
41-50

51-60

20-30

31-40

41-50

51-60

sexe dels observadors/ores

dona

home
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Anàlisi de resultats de l’observació no participant (preguntes tancades) 

 

El professorat observador no participant disposa d’una fitxa en la que es valora l’actuació (en 

conjunt) del grup-classes segons uns paràmetres quantitatius (entre els valors menys i més, de 

l’1 al 5). Alguns/es dels professors/ores comenten que els resulta difícil donar una valoració del 

grup en alguns aspectes com la comprensió de les imatges projectades i el grau de sensibilitat 

artística, ja que, en moltes ocasions, les respostes dels alumnes o el diàleg establert no permet 

entreveure amb claretat aquests aspectes. Així doncs, cal tenir en compte aquestes 

observacions pels resultats obtinguts i per al replantejament de les fitxes en un proper procés 

d’observació o avaluació. 

L’anàlisi d’aquests resultats es presenta per grups-classe, de manera que es mostren les 
mitjanes de les observacions fetes a cada grup amb la finalitat de poder valorar els resultats en 

relació a les classes i en relació entre ambdós cursos. També es mostren les gràfiques 

obtingudes en les sessions observades per dos o tres professors/ores, gràfiques a partir de les 

quals es realitza la comparació o la triangulació de les seves opinions.  

 

 

Resultats en els diferents grups 

 

Els resultats de l’observació dels grups de 3r d’ESO donen una resposta molt diferenciada als de 

4t d’ESO. Es tracta de grups que participen, que també cooperen al diàleg amb els companys/es 

i que també mostren alts nivells de 

comprensió d’imatges, de concentració, 

d’interès i d’acceptació del nou model.  

Aquests paràmetres també tenen molta 

relació amb les característiques del grup 

(participatius, inquiets, xerraires, moguts, 

desorganitzats...) i també tenen molt a 

veure amb la posició més relaxada que 

prenen en tenir una matèria d’una hora a 

la setmana (equivalent a poca rellevància) 

en la qual es permeten gaudir de la “tertúlia” o diàleg davant de les obres. De fet, en la valoració 

feta pels alumnes, la metodologia i els continguts els agraden perquè la classe els passa sense 

adonar-se’n.  
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Ara bé, en tots tres grups hi ha un paràmetre que fluixeja clarament: la fluïdesa verbal. El 

professorat observa que l’alumnat té problemes per a expressar-se públicament, per comunicar 

les seves idees sense exabruptes o timideses, que no disposa de suficients eines per verbalitzar 

conceptes abstractes o apreciacions estètiques. En aquesta direcció, les observacions sobre la 

sensibilitat artística del grup també són més baixes, encara que, com hem comentat 

anteriorment, alguns observadors/ores comenten la dificultat de valorar aquest aspecte amb tan 

poc temps d’observació. 

Per contrast, en els grups de 4t d’ESO 

ens trobem amb uns resultats molt 

diferents. D’una banda, els baixos 

paràmetres vinculats amb la 

participació, el diàleg i la fluïdesa verbal 

reflecteixen el caràcter reservat, tímid i 

més aviat apàtic del grup. D’una altra, la 

comprensió de les imatges i la 

percepció de detalls i la sensibilitat 

artística no són gaire més ben 

valorades, de fet, alguns/es alumnes 

manifesten en les seves valoracions 

que els costava opinar sobre continguts 

que no dominaven i que tenien por a 

equivocar-se en els seus comentaris. La 

posició del grup no era tan desimbolta, 

ja que el fet de cursar 4t d’ESO i les 

dues hores de la matèria (equivalent a 
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resum observació 3r ESO C
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resum observació 4tESO A
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resum observació 4t ESO B
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més rellevància) els exigia més rigorositat i els afegia certa intranquil·litat de “no encertar-la, de 

no saber”. 

Els paràmetres amb més bons resultats són els relacionats amb l’actitud (concentració, 

acceptació de la proposta i interès), fins i tot, l’alumnat també opina que el grup estava molt atent 

al desenvolupament de les sessions, però aquesta atenció no es tradueix en participació. Com 

una de les observadores diu: 

“Probablement tenen moltes més coses a dir de les que realment diuen” 

Així doncs, el model didàctic, davant un grup que no té establertes unes relacions o 
dinàmiques d’intercanvi d’impressions i idees, ha de buscar maneres per incentivar-los i 
aconseguir acordar una participació en la que no es sentin tan observats. 

 

 

 

Comparació de diverses sessions.  

 

Amb les següents gràfiques es pretén mostrar el valor de credibilitat i confiança de les observació 

no participant, ja que, en moltes de les sessions les observacions es realitzen per dues o tres 

persones. Cada gràfica mostra la valoració donada pels dos otres observadors/ores en cada ítem 

amb diferent color, de manera que es pot comprovar les diferències de criteri de cada docent. 

Tanmateix, dues de les professores observadores repeteixen amb certa assiduïtat: la professora 

d’EViP que col·labora en l’experiència i la professora per als alumnes de la Unitat de (USEE), 

unitat amb 4 alumnes que s’inclou en el curs de 3r d’ESO B. En les gràfiques es representen 

amb els codis de professora A i professora B. 

3r ESO A 
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(continuació 3r ESO A) 

 

 

 

 

3r ESO B 

 

 

 

Observem en tots els casos que els aspectos més ben valorats han estat la concentració , 

l’acceptació de la proposta i l’interès. 

 

3r ESO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observació 7 abril 6ª hora
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observació 14 març 6ª hora
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observació 29 febrer 1ª hora
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observació 4 abril 1ª hora
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3r ESO C 

 

 

 

 

 

 

 

A les darreres gràfiques es pot comprovar que, 

tal com veurem en el següent apartat amb més 

detall, els observadors evidencien la baixa 

participació, diàleg i fluïdesa verbal els dos 

grups de quart. 

 

4 ESO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ESO B 

 

observació 25 febrer 2ª hora
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observació 28 febrer 4ªhora
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observació 13 març 7ª hora
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observació 27 març 5ª hora
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4t ESO B 

 

 

 

 

 

 

 

observació 25 febrer 1ª hora
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Anàlisi de resultats de l’observació no participant (preguntes obertes) 

 

A partir dels comentaris realitzats pel professorat en els apartats de preguntes i paràmetres 

oberts, sorgeixen moltes aportacions de caire descriptiu, analític i crític. La següent anàlisi 

presenta un seguit de categories a partir de les aportacions del professorat, a partir de les quals 

es genera una anàlisi reflexiva sobre les sessions de classe implementades. En aquest apartat 

d’anàlisi, les sigles que representen els participants en l’observació (lletres majúscules) 

incorporen una numeració que respon al dia i hora en què van realitzar l’observació, per exemple 

les sigles K 10m/2 davant un text signifiquen que el comentari va ser fet pel professor K el dia 10 

de març a 2ª hora del matí. 

 

Metodologia 

La primera categoria sorgeix dels comentaris realitzats sobre la metodologia emprada a les 

sessions. El professorat reflecteix les fases, els aspectes i els models d’aprenentatge que li 

semblen interessants o destacables. Alguns es sorprenen dels mètodes i altres, segons 

comenten fora de classe, es retroben amb models que també han o havien fet servir. 

 

Aspectes 
metodològics que 
col·laboren al 
correcte 
desenvolupament de 
la sessió 

Estructura de la sessió 
Z 25f/1 ha funcionat el recordatori de la sessió anterior ja que venien molt adormits. Insistir en 
l’anotació de les idees bàsiques 

K 10m/2 Prèviament ha exposat la feina que anirien a fer. Introdueix cada part, cada bloc a 
treballar. Repeteix idees clau, reestructura, fa resums i conclusions. 

B 18a/1 Es repassa el que s’ha fet a classe durant tots els dies. Es fa d’una forma ordenada i 
seqüencial. Els/les alumnes recorden a través de les preguntes directes de la professora. Molt 
positiu el feed-back. 

L 10m/6 Bo emmarcar la sessió amb conceptes treballats abans i en anys anteriors. 

Ús d’exemples 
A 14a/6 A partir de l’exemplificació d’una obra, s’introdueix la idea del projecte que ells han 
d’explicar. O sigui, el procés invers que la resposta determini el que es pregunta. 

B 18a/1 Perfecte el fet de mostrar la professora el propi projecte!!! 

A 4a/4 L’exemplificació de la proposta els va molt bé per entendre el que s’ha de fer. 

Procés inductiu, per 
descobriment, diàleg 
i reflexió 

C 25f/1 Los conceptos se introducen de una manera inductiva a través de imágenes y con 
preguntas que facilitan que el alumno llegue al concepto 

H 29f/1 En general, els alumnes estaven sorpresos. No estan acostumats a aquesta forma de fer 
classe (que els preguntin la seva opinió) 

B 29f/1 D’una forma voluntària per part de la professora els conceptes no han estat presentats 
d’una forma explícita, sinó per altra banda des d’una vessant més inductiva i per 
descobriment. Aparició d’idees i conceptes d’una forma successiva i pautada, en funció del 
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raonament i desglossament de l’alumnat. No estan acostumats a pensar i a descobrir. 
 
I 29f/4 El mètode requereix fer moltes preguntes i donar explicacions a poc a poc. Em 
sembla un bon mètode. Pot ser es triga més a fer l’explicació. 
 
R 14a/6 Pregunta molt per fer-los deduir. Dedueixen el concepte “projecte” a partir de les 
intervencions. 
 
B 18a/1 La professora fa preguntes suggerents als alumnes per fer-los pensar i reflexionar 
sobre conceptes ja explicats i que han de saber. A aquests també els fa imaginar. 
La professora fa preguntes obertes i preguntes per a què els alumnes imaginin, creïn. 
 

Combinació de 
models 
d’aprenentatge 
escrit, visual, auditiu 

K 10m/2 Posa música quan fan treball escrit. Amb això trenca la sessió “oral” i introdueix un 
canvi, indueix a la relaxació, reflexió, convalidació d’allò que s’ha treballat. La lletra de la cançó 
està relacionada amb els continguts treballats. 

A 14m/1 Es combina pràctica i teoria. Mirar-escoltar-opinar-escriure-mirar,... 
 

Relació amb 
vivències personals 
com a factor clau de 
l’interès 

B 29f/1 Tal vegada per poder despertar l’interès de l’alumnat pels continguts de la proposta en la 
vessant artística, se’ls podria fer pensar sobre allò que ells han creat al llarg de la seva vida, 
o bé allò que els agrada pintar, dibuixar, fer fotografies, construcció d’alguna maqueta, punt de 
creu i altres manualitats. 

B 7m/1 L’organització plantejada implica més a l’alumnat, preguntant-los-hi si serien capaços 
de crear alguna cosa. També se’ls ha formulat quins autors i artistes coneixien. Molt bé això!! Així 
es busca la base de l’alumne, aquest s’hi veu més reflectit, i per tant s’implica més!! 

A 10m/6 S’interessen tots per les imatges, sobretot per aquelles que els són familiars i 
estan en veritable empatia (Lara Croft...) 

Ús de les noves 
tecnologies com a 
element afavoridor 
de l’interès i l’atenció 

E 25f/6 El fet que hi hagi vídeos de youtube fa que estiguin més atents i que mostrin més 
interès. 

I 29f/4 S’usa el projector i el powerpoint, això fa més atractiva l’exposició. 

A 4a/1 El passi del curt (un petita filmació en què es veuen els alumnes a La Panera) els situa 
molt ràpidament en l’exposició. Troben interessant de veure imatges, les unes més que les 
altres i sobretot l’exposició amb powerpoint perquè els aclarís més els conceptes. 

O 4a/4 Molta claredat en utilitzar les TIC i en l’ús de conceptes (són precisos, reals, però res de 
sofisticació)  

P 7a/2 Sobretot quan la professora ha posat un vídeo sobre Adam Raga i una performance, els 
alumnes han estat molt atents. 

 

 

 

Participació 

Encara en l’àmbit de la metodologia, un dels aspectes més comentat és la participació de 

l’alumnat en l’observació-diàleg-reflexió sobre les imatges mostrades a través del canó de 

projecció. La valoració del mètode varia molt en funció dels cursos en què s’aplica, ja que 

els grups de 3r d’ESO tenen una dinàmica de grup i una resposta totalment diferent als grups de 

4t d’ESO. La situació, però, és d’allò més profitosa per preveure possibles anomalies d’un 
mètode que fomenta aquesta observació-diàleg-reflexió conjunta per construir el coneixement. 
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En el quadre de Comparació dels nivells de participació d’ambdós cursos es pot observar la 

diferència en el to de l’observació (més positiva a 3r d’ESO i negativa a 4t d’ESO) i l’evolució dels 

cursos al llarg de l’experiència: a 3r d’ESO s’evoluciona d’una participació desorganitzada i 

espontània a una millora en el respecte i el diàleg, i a 4t d’ESO s’introdueix una variant que els 

facilita l’expressió, una primera reflexió-diàleg en parelles i una exposició de les idees sorgides 

en aquesta primera part en la que se senten més còmodes. 

 

COMPARACIÓ DELS NIVELLS DE PARTICIPACIÓ 

3r d’ESO 4t d’ESO 

A 7m/1 Participen gairebé tots sense vergonya, comentant i 
responent les preguntes que se’ls fa. 

B 7m/1 Cada dia més fluïda. Els alumnes cataloguen si les 
imatges són artístiques o no, i no tots pensen el mateix. 

Z 7m/1 Grup molt participatiu, sembla que ja no els sembli 
tan estrany el mètode. Els alumnes que en classes habituals 
són distorsionadors han seguit amb molt interès la classe i han 
participat amb aportacions interessants. 

J 10m/2 Molta interacció amb el grup. Els alumnes participen 
activament. 

L 10m/6 Desorganitzada en la participació. Sorprenentment 
amb moltes aportacions interessants i poques fora de lloc. 

A 14m/1 Participen gairebé tots i van aprenent a respondre 
en un determinat ordre. És interessant el que els 
suggereixen les imatges actuals. 

B 28m/1 Intervencions més fluïdes, molt més 
participatives. Estableixen petits diàlegs entre ells. Tots 
volen intervenir i donar la seva opinió. 
Tal vegada, com ja els alumnes tenen un bagatge en 
l’observació d’obres d’art es presenten molt més oberts en la 
seva comprensió, percepció de detalls... La seva concentració 
i interès crec que també es veu augmentada. 

A 7a/6 Els ha costat situar-se, però ben aviat un cop s’ha 
decidit començar la sessió han estat molt atents. Segueixen 
molt millor els torns de veu que no al principi. 

 

C 25f/1. Es un grupo clase poco participativo y es difícil 
despertar su interés. 

G 28f/7 És una valoració una mica “subjectiva” ja que és un 
grup molt poc expressiu, els costa molt parlar en públic. 
Possiblement tenen més coses a dir de les que realment diuen. 

Z 28f/7 Grup que es mostra apàtic encara que concentrat en 
les imatges i les propostes. Semblen sorpresos, estranyats 
(atònits) amb allò que se’ls proposa. Es mostren també molt 
vergonyosos, parlen molt fluix, amb monosíl·labs, amb els 
rostres mig amagats. 

I 29f/4 Estan atents però no participen. 

A 5m/7 Costa de que participin, se’ls ha de preguntar 
individualment; en canvi, ells es mostren més participatius en 
debat mutu.(per parelles) 

 

 

 

Un cop assimilades aquestes diferències entre els dos cursos, també hi ha aspectes relacionats 

amb els nivells de participació que són comuns en tots els grups. Es tracta sobretot de la 
manca d’hàbit de diàleg en grup, dels problemes per exterioritzar idees o sentiments en 
públic o de les dificultats de verbalització i expressió d’opinions personals a causa de la 
inseguretat o la vergonya. 
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Dificultat en 
l’expressió per 
manca d’hàbit, per 
vergonya, 
cohibició 

A 25f/6 Costa que les formulacions individuals siguin públiques... Estan pendents de si algú ho 
diu malament 

A 28f/7 Els costa molt expressar les idees públicament.  
Q 7a/6 M’ha costat molt entendre les opinions d’alguns nois perquè no acaben de vocalitzar. 
Z 13m/7 Es mostren molt cohibits (potser perquè avui tenen el director com a observador) i fins 
i tot els que participen (escassament) en altres sessions, avui estan molt callats. 

A 4a/1 Es senten cohibits en haver d’exposar la seva opinió, perquè no saben la resposta, l’han 
d’elaborar.  

B 4a/1 Participen, però es troben una mica avergonyits i amb timidesa. Els costa opinar. La millor 
manera és fer la pregunta directa a cada un dels alumnes pel seu nom. (es refereix als alumnes 
USEE) Molt positiu de fer-los-hi preguntes directes a ells. Positiu pel fet de trencar el gel, per la 
pèrdua de vergonya 

O 4a/4 Expressen idees, conceptes, però no emocions! 

B 18a/1 Positiu també el fet que la professora pugui fer aquella pregunta a l’alumne que en té la 
seguretat que en sabrà la resposta. (es refereix als alumnes USEE) 

Sobre el debat/ 
diàleg a classe  

 

A 25f/2 Els costa molt d’expressar les opinions. Costa d’incidir el debat, se’ls ha d’obligar a dir les 
contestes i tenen por de fer-ho malament; un cop establert es mostren més lliures i solts. 

Z 25f/2 Els costa pronunciar-se, comunicar allò que pensen. Veig interès en les cares però no es 
tradueix en participació ni en preguntes. 

Z 25f/6 Sembla que no tinguin costum d’escoltar-se i dialogar entre ells. 

E 25f/6 Poc diàleg. Quan volen parlar no esperen que acabi un altre 

O 4a/a Els alumnes trobo que els costa contestar i normalment contesten els mateixos, a no ser que 
preguntis directament a algú.  

P 7a/2 Poc diàleg d’opinió personal, en canvi, sí que hi ha diàleg cada cop que la professora els 
pregunta. 

 

Un darrer aspecte lligat amb la participació sorgeix en els grups classe de 3r d’ESO, on la 

participació està molt marcada pel gènere masculí.  

Aquestes observacions generen algunes reflexions a posteriori amb companys del centre sobre 

el domini en molts àmbits de la vida quotidiana de “la veu i les opinions masculines” en els 

mitjans de comunicació o a les tertúlies de sobretaula, així com la possible reproducció d’aquest 

model a les aules. D’altres aspectes que també cal tenir en compte és que el curs de 3r d’ESO té 

un percentatge més gran de nois i que aquests, pel moment de l’adolescència en què es troben, 

moltes vegades recorren a la demostració en veu alta o al cridar l’atenció com a tàctica de 

posicionament en el grup i respecte l’altre gènere. 

 

Domini de la 
participació 
masculina a 3r 
d’ESO 

A 25f/2 A les noies els costa més, els nois parlen tots. Participen activament però sense ordre. 
Aleshores cal moderar el debat i marcar un ordre en les intervencions que són preferentment de 
nois, en canvi, les noies no donen cap opinió si no se’ls demana. 

Z 25f/2 Gran diferència de participació entre nois i noies. Les noies es mostren vergonyoses, 
segueixen la classe però no volen manifestar allò que pensen (problema cultural perquè són 
marroquís?). Quan surto de classe les trobo al passadís i em diuen que parlen del tema, però que a 
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la classe els fa vergonya. 

E 25f/6 Poca participació de les noies de la classe. Els nois mostren més el que pensen sense 
por a la vergonya. 

L 10m/6 Excessivament monopolitzada per uns quants nois. Les nenes pràcticament no 
expressen res en veu alta. Hi ha un desequilibri. Els nois són molt participatius però sovint amb poc 
ordre i respecte. Sense escoltar-se. 

 

 

 

Continguts 

 

El professorat observador no es remet massa als continguts de les sessions (alguns fins i tot 

expressen que “no saben gran cosa de l’art” i que no saben si podran desenvolupar correctament 

la seva funció d’observadors), però sí que opinen sobre la manera en què es sistematitzen les 

idees i reflexionen sobre la dificultat de temes amb certs graus d’abstracció plantejats a classe. 

En aquests comentaris apareixen alguns punts febles del mètode, com: 

- l’aclariment i la posterior concisió en l’ús de conceptes difícils 

- o la necessitat d’oferir exemples visuals per a conceptes abstractes 

 

Sistematització 
d’idees 

C 25f/1 Se introducen pocos conceptos pero claros y muy concretos. 

G 28f Organització i sistematització d’idees bona. Especialment en la recollida de les 
intervencions dels alumnes per extreure diferents funcions de l’art. 

A 13m/7 Conceptes clars i ordenats, tot i que la visió sobre el tema és bastant particular. 
(posicionament sobre la guerra civil)  

.A 7a/2 Els va bé contestar amb respostes ja prèviament definides, els ajuda a posicionar-se 
davant els seu propi criteri. 

Dificultats 
ocasionades per 
l’abstracció de 
conceptes.  

Necessitat de 
mostres visuals i 
exemples 

K 10m/2 Com el grup era de reforç, han aparegut poques associacions d’idees i poques qüestions 
sobre l’art en general (poc nivell d’abstracció; els alumnes són més concrets, immediats, no tan 
elaborats...) 

Q 7a/6 El fet que els alumnes no prenen notes fa que els sigui difícil recordar els noms de les 
diferents funcions de l’art  

F 27f/5 En l’exposició dels conceptes hi ha claredat, ja que amb les imatges de les diapositives hi ha 
molta ajuda. Tot i això alguna imatge puntual seria necessària veure-la en realitat. (exemple del 
gravat) 

A 27f/5 Els conceptes són difícils d’assimilar, la majoria crec que van una mica perduts. En el 
comentari de les imatges crec que ho assimilen més bé. Caldria revisar la temporització dels 
conceptes en relació a l’exemplificació pràctica. 

Z 27f/5  A la sessió teòrica de recollida de conceptes caldria modificar la presentació powerpoint en 
l’apartat de tècniques i procediments. Necessiten més mostres visuals perquè els/les alumnes es 
perden quan aquestes tècniques s’expliquen en abstracte. 
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Concisió en els 
conceptes utilitzats 

D 25f/2 S’observa un cert desconeixement de la diferència entre funció estètica i funció utilitària. 

H 29/1 Crec que el “concepte artístic” (penseu que és artístic?) és massa abstracte. Saben el que vol 
dir? 

 

 

 

Valoracions 

 

Finalment, alguns dels comentaris també manifesten opinions personals sobre les sessions en 

què realitzen l’observació. Aquesta categoria sorgeix una mica com a calaix de sastre, ja que les 

opinions personals moltes vegades es remeten a aspectes que preocupen al propi professorat, 

per la qual cosa ens trobem amb valoracions del mètode, de la conducció de la classe, dels 

recursos utilitzats o de la disciplina mantinguda amb el grup. Amb tot, no deixen de ser una 

miscel·lània del que pot aportar una experiència de recerca per a diverses mirades. 

 

Sobre el mètode C 25f/2 Tot i ser un grup de reforç s’han interessat pel tema, se suposa que si continuen podran 
arribar a aprendre i interessar-se pels temes (artístics?) 
J 10m/2 Valoració de: Relacionar amb conceptes actuals i de diferents realitats socials 

Contraposar conceptes històrics amb actuals. 
Utilitzar la cançó per tractar els continguts plantejats anteriorment 
Utilitzar mitjans més relacionats i molt impactants 

N 14m/1 Interessant la relació entre músiques i estereotips de bellesa 

B 18a/1 He de comentar que totes les puntuacions (del full d’observació) serien 4 i 5 a la vegada. La 
perfecció no existeix, però cal dir que a totes les observacions tindrien una puntuació de 5. 

Sobre la 
professionalitat i la 
implicació de la 
professora 

K 10m/2 La professora ha estat sempre somrient, calmada, tot i que algun cop algun alumne ha 
pogut fer algun comentari poc pertinent (ha sabut donar-li el tomb i l’alumne no s’ha molestat). Els 
alumnes han estat molt a gust i la professora també.  

R 14a/6 Sap escoltar els alumnes. No talla. No crida quan parlen. 
 

Sobre els recursos 
emprats 

H 29/1 Crec que el material escollit i l’organització és adequada, atenent a la intenció que volia 
aconseguir la professora. 

A 10m/2 Molt clar i sistemàtic i amb l’ús interessant de diferents mitjans: imatge i so que mantenen 
l’atenció dels alumnes. 

L 10m/6 Molt adequada al nivell i al grup. Recursos força encertats (pantalla, música i imatges, 
lletra...) 

Sobre la disciplina M 13m La classe discorre amb molta disciplina i ordre. 

Sobre els continguts B 14m/1 El tema que es tracta, “El cos humà” i els seus estereotips de bellesa és un dels principals 
interessos en l’adolescència i també en la nostra societat. Es veuen mol atents, motivats, 
participatius, estan disfrutant, em sembla. 
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En aquest sentit és interessant remarcar l’opinió donada per la principal observadora de la fase 

experimental, la professora d’EViP, la qual, va seguir la majoria de sessions des de l’observació 

no participant i va conduir algunes de les classes segons el model de la recerca: 

 

Tot és millorable, però em sembla que per als fins que es proposa “els alumnes entenguin 

l’art contemporani” està bastant aconseguit, tot i que no deixa de mostrar una visió a vegades 

una mica subjectiva d’alguns aspectes relacionats amb el fet artístic. Jo crec que l’alumne té 

clar en acabat que hi ha diferents manifestacions que es poden considerar art i que van 

relacionades amb la cultura, tot i que de vegades es banalitza una mica. Alhora també es 

caracteritza per ser una metodologia flexible, ja que permet fer modificacions d’una sessió a 

l’altra segons l’alumnat, o bé dins la mateixa sessió, anar per un costat o altre escollint els 

enllaços, el temps de comentari o de debat respecte una o altra imatge. 

Els alumnes tenen una major comprensió dels conceptes amb els mitjans tecnològics en base 

a la imatge perquè forma part del seu substrat cultural; podríem dir que són fruit d’aquests 

nous mitjans, de manera que per a ells és còmode i fàcil d’aprendre o enriquir conceptes fent 

ús d’aquests mètodes. És curiós perquè es mostren molt receptius, en un estat d’empatia que 

els permet assumir i contrastar uns tipus de continguts que d’altra forma seria difícil que 

entenguessin. En relació als continguts, a les imatges i als enllaços a què es remet estan molt 

ben trobats i, generalment, el fil dels conceptes es manté bastant clar i explícit i permet que 

els alumnes s’adonin d’allà on va el discurs i hi col·laborin. 
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 Altres resultats: Suggeriments 

 

Al llarg de l’experiència també hi ha d’altres companys de treball que, malgrat emplenen les fitxes 

corresponents com a observadors/ores, aporten moltes altres reflexions a partir dels seus 

suggeriments, dubtes o observacions fetes per escrit o a peu dret, en sortir de la classe. Els 

suggeriments aquí esmentats són interessants per la constant revisió, replantejament i millora 

que implica tot procés d’ensenyament i aprenentatge. 

a) Plantejar si els/les alumnes han fet/creat algun objecte que considerin artístic. (un objecte 
o alguna cosa que hagin gaudit en fer-la) per tal d’enllaçar amb els conceptes més 
abstractes sobre producció artística 

b) Treballar el crèdit de síntesi conjuntament amb els alumnes de l’AOC amb el grup de 
reforç de 3r d’ESO. (Els alumnes es troben estranys en un començament -i un pèl tallats-, 
després connecten amb el tema de la classe i participen “a la seva manera”, amb opinions 
escuetes, exclamacions, expressions...) 

c) Davant el grup de 3r d’ESO, una observadora del departament d’orientació em ratifica 
que és una bona tècnica per un grup mogut intercalar curts espais d’explicació i activitat 
individual com hem realitzat a classe, encara que en un grup tan participatiu potser caldria 
marcar més les activitats i canvis, les normes i les actituds. 

d) Després de la visita a l’exposició de Marina Núñez a La Panera realitzem una classe de 
valoració en cercle a partir d’una sèrie de preguntes 

- Què us va semblar l’exposició i l tipus d’obres que vam veure? 

- Hi vàreu reconèixer alguna tècnica de les que haguéssim parlat a classe? 

- Què us han semblat les classes fetes a partir de la recerca, és a dir el tema 
que tractem, la manera com es fan les classes, teòriques o pràctiques...? 

I se’m suggereix que tal vegada ha faltat preguntar: 

- Què et sembla tot això de l’art? I l’art contemporani? 

- Quina sensació et produeix? T’agrada? Per què? 

- No s’accepten mentides. És ben preuada la sinceritat! 

 

e) Una de les observadores (O 4a/4) comenta molt encertadament que potser caldria donar 
el resum de tot en paper o que els alumnes al final en prenguessin nota. Un resum escrit 
de la sessió. 

f) Per la millora d’una sessió: 

- més exemples del que és una instal·lació (és un concepte tan ampli que els 
costa entendre’l) 

- mostrar enregistraments de performances 

- possible realització de simulacres a partir dels mateixos elements que tenim a 
l’aula. Fer-los i fotografiar-los a la mateixa aula. 

 

g) Per la millora d’una sessió d’avaluació conjunta dels crèdits de síntesi: 

- incidir en l’autoavaluació, autocrítica i suggeriment als companys 
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- observar les composicions realitzades pels companys/es i després d’un breu 
espai de temps, preguntar la intenció que tenien en realitzar-la 

- preguntes clau: 

o què volies expressar, representar? 
o Per què has triat aquests colors, formes, línies, imatges, fragments de...? 
o Creus que les diferents parts de la teva composició han quedat ben connectades, han 

quedat disperses, són massa diferents, s’integren bé? 
o Quines idees volies que s’endugués l’espectador? 
o Faríeu algun canvi el algun element perquè s’entengués millor el missatge? 
o Afegiríeu algun element, alguna imatge, alguna línia per millorar la imatge? 
o Si haguéssim de millorar o retocar alguna cosa, quina seria? 
o Si volguéssim definir/ trencar més les formes? ...d’aclarir els colors? ...de separar unes 

formes de les altres?... de donar més sensació de perspectiva?... de donar més 
sensació de realisme?... de facilitar que s’entengués millor el missatge que has 
escrit?... de millorar la legibilitat? 

 
- fer pensar en altres resolucions al mateix problema (sobretot per temes de 

guerra, bombardeig, lluita...) al cinema, còmic 

- fer pensar altres solucions que se’ls acudeixen a nivell personal 

 

 

INCIDÈNCIES 

 

L’observador, abans d’acabar la classe, ha volgut participar explicant amb més detall el 
bombardeig de Guernika. (13 març) 
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Anàlisi de resultats de l’entrevista a experts 

 

Finalment, presentem els resultats de ’entrevista a dos professors de Ciències Socials del 

centre, entrevista plantejada amb un doble objectiu: 

a) l’establiment de possibles vincles de futur de caire interdisciplinar amb les Ciències 

Socials 

b) i la valoració de la metodologia d’aproximació a l’obra artística emprada a 

l’experiència 

Cal tenir en compte que els professors entrevistats són dos professionals amb molta 

experiència en el camp de la didàctica de les Ciències Socials i que ambdós han participat 

voluntàriament com a observadors en alguna de les sessions de classe. 

En primer lloc, dels seus comentaris es desprèn que l’art ha estat i encara és un tema força 

marginal a l’àrea de les Ciències Socials, un tema donat com a il·lustració dels continguts 

d’història:  

“No, la pena és que a ESO d’Art se’n fa molt poquet perquè el programa és molt intens; es fa 
una mica d’Art clàssic a 1r d’ESO, es fa Prehistòria, Art Antic, Grècia i Roma. A 2n d’ESO es 
fa Alta Edat Mitjana, Baixa Edat Mitjana, és a dir, fins al s. XV i, a 3r d’ESO no hi ha art, 
perquè és tot Geografia..., i a 4t d’ESO, que el temari és densíssim, que és tot història, es fa 
des del Renaixement fins a l’actualitat.  

Què passa? Jo estic fent un 4t d’ESO aquest any... i moltes vegades no veus l’art. Per 
exemple jo ara posaré una mica de primeres avantguardes però només quatre pinzellades... 
Quan vaig explicar els finals del XIX vaig fer una mica d’Impressionisme, una mica de 
Postimpressionisme, però tot és molt poc. Per què? Doncs perquè la matèria de Socials és 
densíssima, llavors el toquem molt poquet.” 

Professora R 
Amb tot i això, la relació entre les Ciències Socials i l’EViP a través de la història de l’art els 

sembla evident i en destaquen alguns continguts com: 

- moviments i estils artístics, relació amb esdeveniments històrics 
P R68- ...és evident que cada moviment artístic, o cada època artística o cada estil artístic, 
reflecteix el moment històric, econòmic, social que s’està vivint, per tant, la relació és 
absoluta, perquè nosaltres podem estar explicant, per exemple, doncs, la crisi que es va 
produir a conseqüència de la primera guerra mundial, com a conseqüència del desencís per  
moltes coses, de les colònies, o del que sigui. Això queda perfectament reflectit a l’art i, fins i 
tot nosaltres –com a professors d’història- en un moment determinat que expliquem els 
desastres que s’ha produït com a conseqüència de la primera guerra mundial, podem agafar 
una obra artística perquè una imatge penso que és molt més entenedora que de vegades... 
moltes coses, que una imatge artística pot ser, evidentment, des d‘un escultura, una pintura, 
un tros de pel·lícula, qualsevol cosa. 

 

                                                 
 
68 A partir d’ara, la Professora R és P R i el Professor N és P N 
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- o la relació dels processos de producció artístics amb processos històrics. 

P N- Inclús amb el tema de materials mateix, no? Apareix, doncs, el ferro, vinculat a (tots 
dos profes alhora) la Revolució Industrial  

P N- El tema de textures, de materials, de suports... Tot això defineix també l’època. 

P R- Fins i tot també nosaltres a història toquem amb les Revolucions Industrials, amb la 
Tercera Revolució Industrial toquem els avenços tecnològics: l’aparició de la fotografia fa 
que l’art sigui ja molt diferent a partir d’aquell moment, tu pots fer una imatge fotogràfica de 
la persona, per tant, es pot desvincular l’art de la realitat i es pot experimentar a través de 
l’art. 

 

Els vincles de l’EViP amb la història de l’art a nivell interdisciplinari sempre han estat ben 

acceptats. Ara bé, davant la interrelació de l’EViP amb continguts de geografia, els vincles 

no semblen tan clars. Es demana als professors entrevistats en quins punts en poden 

trobar nexes d’unió i, malgrat una certa reticència, van sorgint mica en mica molts punts de 

trobada; de fet, fins i tot es mostren sorpresos de la quantitat de connexions sorgides: 

Els continguts o les connexions possibles són molt diverses: 

- enllaçar materials, deixalles i art povera 

P N- jo penso que tot el tema de materials, de deixalles... a partir de l’Art Povera i tota la 
història aquesta vincular-la a partir de tot això, no? D’alguna manera, aquest món que 
genera tanta... (se li acut) els pots de merda del... 

- demografia i art 

P N- Sí, seria qüestió de pensar-hi. La demografia, l’excés, l’explosió demogràfica es pot 
plantejar en enormes masses que apareixen en molts artistes, o en la solitud absoluta. No 
ho sé, sí que es podria, clar que s’hauria de pensar en detall. 

- pobles abandonats i art 

P N- Jo fa uns anys vaig fer una activitat sobre això dels pobles abandonats. Agafar la 
història d’un poble i ho lligaves amb art, amb literatura, feies llegir allò de la Lluvia amarilla; 
agafaven unes deixalles i els exposàvem al passadís en unes vitrines i semblaven obres de 
Tàpies, però igual. Aïllar un objecte que era una merda, que el trobaven en un poble 
abandonat i expliques l’abandó, i aquell objecte quan lo treus del context aquell, l’aïlles en 
un espai i lo fots en una vitrina penjat així, adquireix, bé, una altra vida, una altra història, es 
transforma en art, per exemple. Llavors lligues el tema de pobles abandonats, deixalles, 
art... i és una línia de treball magnífica. 

- l’alimentació com a art 

P N- Ara mateix pensava tot el tema de l’alimentació i l’alimentació gairebé com a una 
modalitat artística des que el Ferran Adrià i tots aquests divins van anar a Frankfurt i no se 
què, a lo millor un art d’aquests que consisteix en guarnir els plats... És a dir, a geografia 
pots explicar... –avui hi havia una entrevista molt interessant a la Vanguardia sobre el tema 
de l’obesitat i la fam que es titula “Obesos i famolencs”- aleshores tu lligues això amb 
Geografia: del què significa determinat tipus de menjar i ingredients i nosequè i, aquests 
ingredients presentats amb el tema de la deconstrucció... o senzillament, aquests 
ingredients col·loqueu-me’ls al plat i fem-ne una exposició. No sé. 

- Les maneres de consumir art 
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P R- O per exemple, la forma també de consumir art –jo vaig pensant temes de geografia- 
per deformació professional: el primer món i el tercer món. 

- L’arquitectura del primer i del tercer món. El paisatge com a art 
P R-  La forma de fer, de dissenyar, de construir, de consumir fins i tot. 

P N- Sí, i com al tercer món per exemple, en l’arquitectura es veu la senzillesa, les formes 
tan simples però a la vegada absolutament funcional i aquesta arquitectura sofisticada, no 
sé, per exemple, comparar l’arquitectura del primer món i del tercer món i fins i tot, el 
paisatge com a art, no? Un determinat tipus de paisatge, un determinat model de paisatge 
que tenim aquí, quadriculat, colors... amb fotos aèries d’un paisatge, no sé... El tema del 
paisatge és maco, la transformació del paisatge. 

P N- Hi ha un apartat que és paisatges agraris i llavors es podria analitzar... Jo aquest any 
he fet una coseta que... res, els vaig fer l’exercici de portar-los aquí davant a la muntanyeta 
per observar el paisatge..., vaig fer una relació de coses que podrien observar: on arriba 
cultura-natura, on arriba l’acció de l’home en la vessant d’una muntanya. Suposo que el 
mateix, si ho mires una mica ho pots fer amb l’art, no? 

- La vessant comercial de l’art 
P N- Un altre tema: el comerç. El comerç el pots vincular al comerç de l’art, al valor real d’un 
objecte. 

El valor d’ús, el valor de canvi, el valor afegit, de coses que només per la signatura 
adquireixen un determinat valor. També es podria vincular si fan economia i organització... -
no, a tercer, no-. Bé, vull dir el tema del comerç, com, no sé, comparar el tio aquest del 
Chelsea que ha pagat pel Bacon i pel Freud... acaba de pagar seixanta milions, una 
bestiesa, doncs, no sé,... què representa? per què això té tan valor? 

- Els vincles amb el món de la producció i distribució (l’artesania, el comerç i la publicitat) 
N- No, és clar. Amb qualsevol branca t’hi pots fotre. No, és veritat. Ara tu agafes el món de 
l’artesania. 

Agafes un mercadillo del dilluns de nosequè, o una cosa tan elemental com el fet com un 
pagès col·loca les caixes i crea un espai del no res, una cosa tan elemental com aquesta. 
Potser això és una tonteria... O anar a veure això que els agrada tant: aparadors per Tremp, 
i veure dir-los-hi: “quin aparador us agrada més, quin element, quin contingut, i això lliga 
amb el món del comerç i de la publicitat; com exposant d’una determinada manera el 
producte es fa més atractiu bé, tot això. 

 

Davant d’aquesta petita allau de connexions entre continguts i disciplines escolars, tan en 

l’aspecte artístic (història de l’art) com en el social (geografia i història), és evident que les 

relacions entre EViP i Ciències Socials són possibles i molt interessants; d’una altra banda, 

seguidament a l’entrevista sorgeix un dels grans entrebancs per a la interdisciplinarietat: com dur 

a terme aquests punts de trobada en un ensenyament seccionat en disciplines que no permeten 

l’intrusisme de l’altri. 

La professora R suggereix la creació d’un llistat d’obres interessants sobre el tema, sobretot per 

facilitar al professorat la coneixença d’obres contemporànies que tractin temes de caràcter social: 

P R- Sí, jo ho veig possible, però nosaltres hauríem de tenir la informació de quines són aquestes obres... Clar, 
jo almenys..., moltes segur que les desconec.  

.../... 
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P R-Tu expliques, per exemple a tercer, globalització... o reaprofitament de recursos o reciclatge i tal, i tu segur 
que tens obres 

Entrevista- Sí, n’hi ha. No són d’avantguardes, són obres dels anys 90... 

P R- Sí, sí. Ara es tractaria que, per exemple tu fessis un buidat o que donessis als professors una 
seqüenciació d’obres que tu coneguessis, que a tu t’interessa que es treballin, etc i jo penso que sí, que en 
determinades sessions hi pot haver una interconnexió, en el moment determinat que el (professor N) està 
explicant globalització hi puguis intervenir tu. I com a exemple de globalització aquest artista ha muntat el que 
sigui. Jo penso que sí que és fàcil. 

Això implica una certa connexió amb els professors que estiguin a un determinat nivell i programar fins i tot 
algunes sessions conjuntes, penso jo, penso que és factible. 

 

Un altre tipus de vincle entre les dues matèries es pot establir a nivell metodològic. En 

aquest sentit, els entrevistats fan esment de diversos processos d’ensenyament-

aprenentatge com la contextualització d’obres artístiques, l’ordenació d’obres en el temps, 

l’associació entre obres artístiques i factors històrics o la seqüenciació d’obres que mostrin 

una determinada evolució estètica. En definitiva, tot un seguit de mètodes en què la seva 

formació com a historiadors és molt marcada, o com ells mateixos comenten: 

Nosaltres el problema bàsicament, és una desviació professional: és la seqüenciació. És a 
dir, necessitem -possiblement perquè estàs donant història i sempre et mous a través d’un 
eix cronològic- seqüenciar les coses, i lo que dèiem, compartimentar-les. I aleshores amb 
l’art, doncs allò que tu havies posat, natres de seguit hi posaríem el calaixet de 
Renaixement, de Barroc, d’avantguarda... bé, és igual, del que sigui, i el context històric. 

Natres tenim un excés de didactisme. 

Veiem els exemples donats sobre mètodes en que es vinculen l’obra artística amb les ciències 

socials:  

- contextualització d’obres artístiques  

P N: Tu els hi dones unes imatges, no? Aquestes imatges les podríem col·locar en una mena 
de fris cronològic, per tant per situar-les en una cronologia adequada, en un corrent històric i 
artístic concret i per tant, contextualitzar-les dins d’un marc històric general, doncs, que 
aquesta obra pertany a Grècia clàssica, al Renaixement, per tant, no sé, la idea aquesta de 
contextualitzar-ho en una mena de gran fris a on s’hi podria posar poques coses, però sí, 
cronologia, període històric, corrent artístic i característiques generals... Aquesta seria una 
possibilitat de connexió. 

- ordenació d’obres en el temps; seqüenciació d’una evolució estètica 

P N: ... si jo hagués hagut de fer una cosa com aquesta –primer que no la sabria fer- però 
potser l’hauria seqüenciat més, amb el sentit de –què sé jo!- agafes les figures des del 
Renaixement per veure com es van aprimant; una seqüència de lo gordo, de les “tres 
gràcies” fins al Giacometti i... què se jo, posar-les-hi desordenades. Llavors dir: “Ordena-
les!” 

I veure com l’ordre d’alguna manera és el fil cronològic d’alguna manera d’un ideal de 
bellesa. I a través de l’ordre, d’ordenar-les, ells arriben a la conclusió aquesta. No a través 
de l’observació, si no ells mateixos a través de l’ordre de 5 imatges. 

- associacions entre diferents obres, músiques, textos 
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P N- O per això, fins i tot allò que era molt interessant que era la música, doncs, jo posaria 5 
imatges i 5 músiques i associar imatge amb música, però desordenat, a veure com 
s’associa. 

Primer que decideixin, que decideixin entre A, B, C i 1, 2, 3, que facin creuaments, i a partir 
del creuament, generar la discussió 

 

En relació a aquests plantejaments metodològics, es produeix una valoració controvertida i molt 

interessant del mètode que han observat a classe i sorgeixen algunes qüestions:  

- un mètode d’aprenentatge fomentat en l’observació i el diàleg necessita d’un alumnat que 

disposi d’uns coneixements mínims? 

- poden els i les alumnes identificar-se amb obres d’art contemporani?  

- poden arribar a comprendre-les realment o es queden només amb l’aspecte provocatiu, 

amb “la parida”? 

 

Professor N- Ho dic perquè jo l’experiència la trobo molt interessant però, posats a dir, hi 
ha vegades que, veig que en la metodologia que fas... a partir de l’observació..., el 
diàleg..., i arribar a les conclusions, jo a vegades els veig (als alumnes) faltats de base. 
Aquest és un problema important amb aquest experiment, en aquesta unitat que has fet. 
Amb lo qual, si no hi ha aquesta base mínima és difícil a vegades que puguin arribar a 
interpretar. 

E Que puguin arribar més lluny, que puguin arribar a ... 

Professor N- Per exemple, una de les coses que vaig observar, era que si tu amb el tema 
del cos humà intentes fer tota l’evolució històrica del cos humà fins ara, que d’alguna 
manera serà la realitat virtual, ells mai se senten identificats amb la realitat virtual. Per 
què? Perquè són adolescents i se senten identificats amb l’Angeline Jolie. 

T’ho dic perquè, clar, els models d’identificació o de crear emoció, en ells, per molt 
avantguarda que sigui, no els crearà mai emoció l’avantguarda. No hi van més enllà. Més 
enllà hi veuen la parida. No ho sé... 

.../... 

Professora R- Sí, però jo també penso que altres obres eròtiques que siguin profundament 
tristes o angoixants, també els creen moltes i moltes emocions 

Professor N- Sí, sí... Pot ser sí, és veritat. 

Professora R- Perquè diuen: Oh, quina pena. Oh, quina solitud. Una altra cosa és que les 
manifesten perquè també estan a l’època de la matxada, de la tonteria, del cridar 
l’atenció... 

Professor N- I més els nois que les noies 

Professora R- Sí, més els nois que les noies. Però si estessin sols, els hi crea l’emoció 
directa de “la tia bona, el tio boníssim” i tal, però després també es poden identificar amb 
l’horror, amb la solitud. 

 
Tot i aquests dubtes sobre la capacitat de l’alumnat per arribar a connectar amb les obres d’art 

contemporani, o per arribar a algunes associacions i conclusions, sorgeix un darrer aspecte del 

mètode dialògic que també provoca cert desconcert: 



Glòr ia  L lompar t   Pàgina 244 
 

Professora R- Natres continuem tenim la ment –jo estic pràcticament d’acord amb tu (es 
refereix al professor N)- en aquell fil director o en certa manera tenim una mica -encara 
que sigui emmascarat-, un cert dirigisme per part nostra 

.../... 

Professora R- Jo a la classe que vaig estar de la Glòria, mentre la feia, jo pensava: tu 
deixes participar; jo..., acabo dirigint, quan veig que se me’n van una mica, recondueixo. 
Tu no tens aquest defecte, és a dir, tu els deixaves parlar, i fins i tot en un moment 
determinat tu els vas dir “apunteu aquí en un paper el vostre projecte, el que faríeu...” Jo 
sempre em sembla que és com una pèrdua de temps. Penso que estan perdent el temps i 
acabo apuntant a la pissarra: pam, pam, pam, entens? 

Professor N- Coincideixo totalment  

Professora R- Acabo dirigint.  ... Quan veia que deia un: “tal” i tu: “ah, molt bé” i l’altre... jo 
pensava, jo ja ho hauria tallat, jo hauria explicat, ta, ta, ta, ta i tots cap aquí i tots cap allà i 
tu no. Clar, els deixes crear, potser nosaltres pequem de no... 

 

Així doncs, pel que fa a la metodologia d’aproximació a les obres artístiques, els professors 

entrevistats la veuen interessant perquè trenca amb una observació de les obres “dirigida” 

però manifesten clarament estar condicionats per la seva formació d’història i no se 

sentirien còmodes amb un plantejament d’aquest tipus. 

D’altra banda, es qüestiona si l’alumnat disposa de la base suficient per arribar a una sèrie 

de conceptes/conclusions només a través del diàleg i l’observació; potser una combinació 

del diàleg amb una implicació cognitiva més pràctica (ordenació, seqüenciació, associació) 

afavoriria una millor comprensió de les obres. 
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6. Conclusions 
 
 
 
 
 

La Didàctica de l’Art contemporani a l’EViP 

La Didàctica de l’Art contemporani necessita models flexibles, innovadors i reflexius, que 

afavoreixin l’adaptació a les diferents situacions educatives i que afavoreixin la reflexió sobre les 

pròpies pràctiques. Aquests models haurien d’actualitzar les metodologies, continguts i intencions 

a partir de les noves concepcions sobre l’Educació Artística. Això implica tenir en compte les 

aportacions de la postmodernitat a l’EViP, de les noves concepcions de la matèria a nivell teòric i 

de les experiències que es donen en centres d’Art contemporani o centres educatius.  

Introduir la Didàctica de l’Art contemporani a secundària implica clarificar i consensuar què 

entenem per Art contemporani, de manera que entenem que les obres d’Art contemporani 

són aquelles que reflecteixen les problemàtiques de la nostra societat, que tracten 
qüestions contemporànies; són aquelles que es vinculen amb el seu moment històric, i que són 

document estètic, social i, en moltes ocasions crític, de la nostra època. En aquest sentit, és 

important remarcar que l’actual espectador/a té una mirada contemporània, per la qual cosa a 

nivell didàctic és necessari recórrer a: 

- la reflexió contextualitzada al voltant de l’obra 

- la generació d’interrogants sobre les obres 

- la comprensió dels processos de producció seguits pels artistes i les pròpies obres 

- i a la connexió de les obres amb la realitat i la subjectivitat de l’alumnat. 

L’Art contemporani fomenta en l’adolescent l’esperit crític a través de l’obertura a altres 
visions de la realitat, a través de reflexions sobre la societat que els envolta, que coneixen o 

que desconeixen; de fet, tant la comprensió d’algunes obres com la posterior projecció i 

realització de noves idees, els implica com a subjectes en el reconeixement d’allò que els 

expliquen les obres de sí mateixos i en la posterior possibilitat de donar veu a les seves 

inquietuds. 

L’Art contemporani, com a reflex de la nostra societat, utilitza tècniques i parla de temes que 

poden resultar molt atractius a l’adolescent, i molt professorat insisteix en els mètodes i 

temàtiques tradicionals, tot defugint la creació a través de nous mitjans o el plantejament de 
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problemes que envolten l’alumnat. Cal apostar, doncs, per la introducció de noves 
tecnologies i per una concepció realment oberta de la producció contemporània. 

Aquest canvi en la concepció de l’art també implica replantejar el tractament de caire elitista 
que es dóna a l’obra artística, l’anivellament o la no separació entre Alta i Baixa Cultura i la 

desmitificació de l’artista com a ser genial o de l’obra artística com a objecte sacre. 

Pel que fa a les estratègies didàctiques per aproximar-nos a l’Art contemporani, especialistes de 

diferents camps coincideixen a destacar el paper del diàleg com a eina de construcció de 
coneixement, com a la porta d’accés a altres maneres d’entendre la realitat, o de connectar amb 

experiències molt diverses. Aquest diàleg hauria d’esdevenir un intercanvi i una ampliació 

informativa i comprensiva, una suma en el bagatge personal de l’alumnat.  

També s’insisteix en la capacitat associativa continguda en la contemplació de l’obra d’art, per la 

qual cosa els diferents bagatges dels/les observadors/es enllacen amb els continguts de l’obra i 

amb els d’altres disciplines que s’hi vinculen. En aquest sentit, el professorat ha de conjugar 
l’aportació de continguts de visual i plàstica, d’història de l’art (formals, biogràfics, tècnics, 

contextuals, socials, estilístics...) amb d’altres de caire interdisciplinar i canviant (socials, 

polítics, experimentals...) i intentar aportar les informacions de manera que es transformin en 

informacions significatives per a l’alumnat. No obstant això, aquesta complementarietat a l’obra 

sempre a partir de la seva contemplació, sense obviar que aquesta és la primera gran tasca 

que tenim com a educadors/es en terreny de l’art. 

En la mateixa direcció, caldria actualitzar els models d’aproximació a l’obra d’art a les aules, 

uns models que han oscil·lat entre una interpretació de caire tradicional, en què es defensa una 

obra portadora de continguts que es poden desvetllar gràcies a mètodes d’història de l’art i on 

l’espectador/a té un caràcter passiu i acrític, i una interpretació anti-essencialista que defensa la 

manca d’un missatge veritable, i que aporta un paper protagonista a la participació de 

l’espectador/a en la creació de significats.  

Ambdues posicions disposen de crítiques fonamentades; en el cas del mètode essencialista, el 

desvetllament de missatges veritables per part d’experts ha fomentat la transmissió de discursos 

hegemònics sobre l’Alta i la Baixa cultura i la concepció elitista i sacralitzada de l’obra d’art; 

tanmateix, la participació activa de l’espectador/a en el mètode anti-essencialista com a millor 

generador/a de significats, ha portat en moltes ocasions a una deriva interpretativa davant l’obra 

d’art, obra que passa a ser excusa de tertúlia. Així doncs, caldria construir un mètode entre 

ambdues posicions a partir d’una visió no essencialista ni sacralitzada de l’obra, el qual  
permeti aportar recursos, experiències i informacions a partir de l’experiència, de la 
complementarietat, i de visions complexes i problematitzades de les obres. 
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S’hauria també de tenir present que l’Educació Artística és un àmbit educatiu on es poden 

desenvolupar aspectes transversals que afavoreixin la comprensió de qüestions profundes en 

relació amb el món i la vida, per la qual cosa la Didàctica de l’Art contemporani hauria de 
fomentar l’educació per a la comprensió. 

Això implica que a través dels nostres programes educatius cal estimular en l’alumnat el 

desenvolupament de maneres de pensar, l’aprenentatge de conceptes o teories per tal que 

puguin ser aplicables en noves situacions i la proposta d’investigacions riques, polifacètiques i en 

profunditat de pocs temes. Això comporta una selecció acurada de les obres o temàtiques 
més interessants per la seva significació respecte els estudiants. 

Aquestes noves exigències apunten també la necessitat d’un canvi en el paper de 
l’educador/a cap a una posició d’educador reflexiu, mediador de processos d’innovació i 
que entengui l’aprenentatge com a una activitat social, com a una activitat que faci repensar 

la societat, els paradigmes i mitjans, en definitiva, un agitador social. No cal oblidar que l’Art 

contemporani ha esdevingut una eina de transmissió de valors i d’aportació d’alternatives de 

pensament. 

 

 

La situació de l’EViP 

Pel que fa a la construcció d’un marc teòric en el qual desenvolupar un programa didàctic per a la 

CPAC és necessari conèixer la situació de l’assignatura, quines són les tendències que la 

conformen, quines són les noves aportacions a nivell curricular i quins són els seus nous 

indicadors de futur. 

L’EViP és una disciplina curricular resultat de l’evolució i transformació del diversos paradigmes: 

la formació tècnica i professionalitzadora,  el foment de l’autoexpressivitat, el desenvolupament 

d’aspectes de caire estètic, l’alfabetització visual o la comprensió de la cultura visual. Aquesta 

acomodació a les diverses tendències citades impliquen una acumulació de línies de treball i 

temàtiques d’estudi que deriven en un cert eclecticisme i en una evident indefinició curricular i 

metodològica. Tot i això, la lluita per una posició coherent amb les necessitats de la societat, les 

actualitzacions teòriques, la defensa de la rellevància de la formació estètica i crítica de 

l’alumnat, encara xoquen amb la visió romàntica, bohèmia i marginal que es té de l’art i amb 

l’escàs valor educatiu de l’àrea, com un saber innecessari en una societat competitiva, productiva 

i racional. 
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Cal subratllar que en els darrers deu anys apareixen noves concepcions d’aprenentatge en el 

camp de l’Educació Artística (multicultural, mediambiental, pragmatista, postmoderna o per 
la comprensió de la cultura visual) i que, malgrat no disposar de massa materials ni 

experiències publicades, donen veu a la necessitat de reorientar les nostres pràctiques 

educatives cap a: 

 el qüestionament  de quin ha de ser el nostre camp d’estudi: l’art? la Cultura Visual? 

l’experiència estètica?  

 la consideració de obres artístiques com a constructes social o procediments de 

construcció de coneixement i no d’autoexpressivitat 

 la introducció de conceptes cabdals com el multiculturalisme o la creació d’identitats 

 la reivindicació de la connexió amb la realitat contemporània a l’alumnat, així com amb 

l’actualitat artística, patrimonial i medioambiental 

 l’acceptació de les noves estratègies artístiques i la necessitat d’acostar l’alumnat a la 

seva comprensió i producció a partir també de la introducció de noves tecnologies 

 la introducció de les concepcions aportades per la postmodernitat com l’anàlisi de les 

relacions entre el poder i el saber, la distinció entre cultura elevada i cultura popular, 

l’ampliació del concepte d’obra artística a totes les manifestacions artístiques 

(tradicionals, contemporànies, etc) o l’abandonament del concepte de l’art inspirat en la 

ideologia de progrés 

 la reivindicació del coneixement complex, com a collage, entramat o hipertext. 

En aquestes direccions, dues són les principals orientacions teòriques que recullen aquestes 

reflexions i que marquen els indicadors de futur de l’EViP: la Comprensió crítica i performativa de  

la Cultura visual (Hernández, 2007a) i la revisió pragmatista de l’Educació Artística (Agirre, 

2005). 

La primera tendència defineix la Cultura visual com a camp d’estudi de l’Educació Artística 
i entén l’experiència artística com a transmissora de significats simbòlics i culturals, així 

com “explicitadora” de relacions de poder, polítiques i socio-econòmiques.  Amb aquestes 

premisses es pretén aportar a la disciplina una orientació crítica que afavoreixi una posterior 

vinculació dels aprenentatges a la intervenció i a la transformació social. 

La revisió pragmatista de l’Educació Artística proposa una alternativa que reivindica l’art com 
a objecte d’estudi de l’Educació Artística, tot considerant l’art com a agent de l’experiència 

estètica, de manera que centra el pes de la qualitat estètica dels objectes en la relació que hi 

estableix el subjecte. En aquest cas, es remarca el poder de les obres d’art de generar 
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sensibilitat, de dotar sentit a l’experiència personal i de proporcionar identitat en l’alumnat, 

premisses que a través d’un camí diferent al de l’anterior tendència, també potencien millores 

socials. 

La nostra posició s’estableix, doncs, en un camí més proper a la visió pragmatista de l’Educació 

Artística i, tant, a la comprensió de l’obra artística per a la construcció de la identitat de l’alumnat. 

Tot i això, no cal oblidar que les grans necessitats educatives a l’aula, en aquest moment passen 

per una actualització del coneixement d’aquestes teories, un posicionament respecte a elles i una 

concreció a la pràctica a través de la creació d’experiències, ja que és realment urgent: 

- la concreció de nous programes didàctics inserits en el nou marc curricular de 

l’educació artística,  

- la implementació de nous programes didàctics i l’avaluació de les experiències 

resultants 

- i la publicació de materials didàctics per afavorir la difusió d’aquestes 
experiències. 

 

En aquest sentit, i per tal de poder concretar un programa didàctic a partir del nou marc 

curricular, exposem les conclusions que es deriven d’haver comparat el Currículum aprovat l’any 

1992 (LOGSE) amb l’aprovat l’any 2007 (LOE) i de l’anàlisi de les possibilitats educatives que es 

desprèn d’aquest últim. 

Amb l’anàlisi es mostra amb claredat que el currículum LOGSE disposava d’una orientació sobre 

l’EA de caire lingüístic i semiòtic, però que també es mantenien les tendències generades per 

altres contextos històrics i socials, de manera que el resultat es traduïa en un assemblatge de 

concepcions vestit amb nova terminologia.  

En primer lloc, la marcada tendència cap a una concepció lingüística de l'art, reflecteix el supòsit 

de que l'art és un llenguatge de comunicació (el llenguatge visual i plàstic), i que compara el text 

escrit amb la imatge o "text visual", i l'obra o fet artístic és considerada com a missatge (visual i 

plàstic). Ens trobem, doncs, amb un currículum vinculat a la semiòtica, un currículum que no 

insistia en l'apreciació crítico-estètica o en l'afavoriment de la diversitat de lectures possibles. En 

segon lloc, la proposta curricular encara manté altres finalitats resultants de les transformacions 

teòriques i contextuals al voltant de l’Educació Artística; a més d’una correcta anàlisi i lectura 

d'imatges (saber veure), el currículum potencia l'autoexpressió de l'alumne a través d'obres de 

creació i la formació especialitzada de caire tècnic i professionalitzador (saber fer).  
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En definitiva, amb aquesta proposta curricular no es definia clarament l'objecte d'estudi de l'àrea 

però la necessitat d’abordar la cultura visual com a camp de coneixement que cada dia prenia 

més força, l’estudi es focalitzava al món de la imatge i els mitjans de comunicació.  

Contràriament, el Currículum LOE sembla haver deixat de banda la tendència lingüística per 

aproximar-se cap a noves orientacions de l’EA com poden ser la comprensió o la multiculturalitat. 

Segons la nova proposta, “Les arts visuals, el disseny i, en general, totes les representacions 

visuals presents a la societat són objecte d'estudi en aquesta matèria”, i s’amplia el centre 

d’atenció de l’EViP amb el concepte de fet artístic i la interrelació d’aquest amb el seu contingut, 

context i possibilitats de producció. Així doncs, podem dir que s’’introdueix un enfocament social i 

comprensiu de l’EA que permet la concordança amb les noves tendències postmodernes, encara 

que s’insisteix també en el caràcter professionalitzador de l’assignatura: 

- es manifesta una convivència de la concepció lingüística de l’art amb altres 
concepcions de caràcter estètic, social o tecnològiques. 

- es manté el caire professionalitzador de l’àrea, però s’introdueix la necessitat d’enllaçar-
lo amb l’aprenentatge de nous medis i noves tecnologies que ens apropin l’estudiant  

al món tecnificat i globalitzat 

- i s’incideix amb més claredat amb les possibilitats socialitzadores de la matèria. 

Totes aquestes noves apreciacions es desglossen, en el cas de la LOE, en una sèrie d’objectius 

competencials que haurien de facilitar el desenvolupament de l’alumne en la societat. De fet, la 

desaparició de la separació entre continguts de procediments, conceptes o valors utilitzada en la 

LOGSE implica la desaparició de la consideració de continguts de primera, segona i tercera 

classe, tot equiparant els àmbits d’experimentació i percepció, d’interpretació i creació amb el de 

la dimensió social i cultural, de manera que en tots els àmbits, o fins i tot, en un mateix contingut, 

podem observar continguts procedimentals, conceptuals i actitudinals, tal com es produeix en la 

complexitat del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

D’altra banda, el Currículum LOGSE era un disseny curricular que s’organitzava en diferents 

nivells de concreció i amb un llenguatge i una estructura taxonòmica que atorgava solidesa als 

continguts disciplinars, però que per la seva gran complexitat va acabar essent, en gran mesura, 

definit per les editorials i els llibres de text. Si partim de que el currículum ha de ser una eina 

estructural que faciliti una ordenació de coneixements per donar cohesió al sistema educatiu d’un 

país, també entendrem que ha de facilitar la lliure elecció de metodologies i projectes 

d’ensenyament i aprenentatge, fet que el Currículum LOGSE, finalment no va acabar propiciant. 

El Currículum LOE aposta per una estructura molt més oberta i flexible, per la qual cosa 

afavoreix un ensenyament més autònom, divers i que possibilita més obertament a la 

investigació. Ara bé, està preparat el professorat per aquest tipus de currículum? I les es 
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editorials, com a gran definidores de continguts curriculars, introduiran canvis o 
replantejaments de caire estructural en els llibres de text d’EViP? 

De moment, l’anàlisi d’ambdós currícula ens permet prendre consciència de les concepcions que 

s’amaguen en cadascun d’ells i alhora tenir clar les possibilitats que ens ofereix la nova proposta 

per innovar a l’aula. 

 

 

EViP per a la CPAC 

Totes aquestes constatacions en el terreny de la Didàctica de l’Art contemporani i de l’EViP, en la 

nostra recerca es tradueixen en l’aposta per un model didàctic per a la Comprensió, un model 

que entengui la comprensió com a construcció d’identitats, on l’observació d’obres artístiques 

esdevingui una experiència que proporcioni coneixements sobre nosaltres, sobre els demés i, 

evidentment, sobre l’art. 

La metodologia i aproximació a les obres hauria de sorgir: 

 d’una visió anti-essencialista de l’art que facilités la inclusió dels processos tradicionals i 

temàtiques seleccionades 

 de la reflexió contextualitzada de les obres i sobre les pròpies obres a partir de 

l’establiment d’interrogants i del coneixement dels processos de producció 

 i per la substitució del concepte Art contemporani per un concepte molt més ampli, el de 

Producció Artística, que contempla aspectes de context, factura i procés de les obres 

dins la societat contemporània i que contempla l’obra com a resultat d’intencionalitats i 

d’experiències.  

Així doncs, proposem el model per a la Comprensió de la Producció Artística Contemporània, un 

model que expandeix el seu objecte d’estudi cap a tot tipus de producció artística sense 

categoritzacions elitistes i allunyada de concepcions sacralitzades o romàntiques, a la vegada 

que ens apropa al món de la praxi artística en funció del context que la genera i que en fa tot 

tipus d’ús i contemplació.  

D’altra banda, el fet de definir el model en Comprensió de la Producció Artística Contemporània 

introdueix la reflexió sobre la intencionalitat de la producció artística en relació al seu 

posicionament estètic, crític i de comunicació, en relació al seu posicionament vers les 

temàtiques contemporànies. 
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Programa curricular d’ EViP per a la CPAC 

Un primer pas per al disseny i experimentació d’un nou model didàctic en la matèria d’EViP ha 

significat la concreció d’un programa curricular per als cursos de l’ESO amb la finalitat de 

potenciar la Comprensió de La Producció Artística Contemporània, un programa que, en un 

moment de canvi curricular, té en compte els nous continguts i les noves metodologies 
prescriptives per tal de comprovar-ne les seves possibilitats. Cal tenir present que qualsevol 

innovació a l’aula ha de ser fruit de la coherència amb un programa didàctic, unes intencions 

educatives i, tal con ens recorden diversos autors (Gardner,2002; Hernández,2007; ), amb unes 

intencions també filosòfiques i socials.  

En aquest sentit, el programa d’EViP per a la CPAC és un exemple de desenvolupament 

d’una programació curricular amb una orientació allunyada de l’autoexpressivitat i de 
l’alfebetització social, un exemple que pretén fomentar la comprensió de les implicacions 
estètiques, socio-polítiques i ètiques de la Producció artística contemporània a la nostra 
societat.  

Com a conseqüència, el programa didàctic per a la CPAC es tradueix en la selecció acurada i 
el desenvolupament d’una sèrie de temàtiques com a objectes d’estudi centrals de l’EViP i 

amb les quals aconseguir l’aproximació de l’alumnat cap a la Producció artística contemporània 

(quadre n. ). Aquesta selecció sorgeix en funció de la formació del docent o del context en què 

desenvolupi la seva tasca professional o les intencions socioeducatives que vulguem atorgar a la 

matèria d’EViP i pretén encoratjar el professorat a dotar de significació la seva pròpia tasca al 

mateix moment que dota de significació l’aprenentatge del seu alumnat.  

 

 OBJECTES D’ESTUDI PROPOSTES TEMÀTIQUES VINCULADES 

 
2n ESO 
 

L’obra d’art i les convencions artístiques 
Cultura visual  
El disseny en la quotidianitat  

Convencions artístiques a debat  
Visions i comprensions de l’entorn 
Creativitat al servei de la producció? 

 
3r ESO 
 

El producte artístic  
 
Els nous mitjans de la cultura visual 

Nous procediments per a l’art. El cos com a tema, 
tècnica i excusa 
Realitats i ficcions. El nivell de certesa de les 
imatges 

 
4t ESO 
(optativa) 
 

La producció artística des de la contemporaneïtat 
Tècniques artístiques tradicionals i innovadores 
Cultura visual, la publicitat  
Projectar-dissenyar 

Art i cultura, arts i cultures  
Revisió dels clàssics  
Espai i territori en imatges.  
Dinàmiques urbanes, rurals, o globals? 

Quadre n. . Proposta de programa didàctic d’EViP per a la CPAC 
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Pel que fa a la comprovació d’aquest programa curricular, les característiques d’aquesta recerca 

no n’han permès la seva total implementació; de fet, el programa s’hauria de desenvolupar al 

llarg de tota l’etapa de l’ESO, de manera que la recerca només s’ha centrat en l’aplicació i 
avaluació del programa a 3r i 4t d’ESO, a través de la concreció d’un model experimental 
flexible adaptat a les diferents necessitats i característiques d’ambdós cursos i dels seus grups. 

 

 

El disseny del model experimental per a la CPAC 

Dissenyar un model didàctic experimental significa un repte com a docent i com a investigadora 

ja que el seu objectiu és complex, de manera que cal definir amb molta cura les estratègies 

didàctiques a utilitzar a l’aula, la selecció de les obres i de la temàtica per experimentar la nova 

metodologia, el plantejament dels sistemes d’observació i els sistemes d’anàlisi. 

El model experimental sorgeix com a resultat dels indicadors aconseguits en la recerca 
pel que fa a didàctica de l’Art contemporani i de l’Educació Artística i del coneixement en 
profunditat de les possibilitats del nou currículum aprovat amb la LOE (2007), aposta per 
una temàtica molt vinculada a la CPAC, “La producció artística a l’actualitat” i per una 
selecció d’obres que enllacen les visions tradicionals de la producció artística amb les 
visions més contemporànies. 

Del model experimentat però, s’observa la necessitat de mostrar moltes més imatges i 
exemples sobre  nous mitjans artístics i les seves possibilitats, ja que l’alumnat demostra 
tenir-ne un escàs o bé nul coneixement.Pel que fa a la metodologia, la decisió d’atorgar al 

diàleg al voltant de les obres una preeminència en el desenvolupament de la classe, exigeix una 

clarificació d’intencions davant de l’alumnat, ja que la tendència a la praxi està tan arrelada 
que cal recordar insistentment que la contemplació d’obres i el diàleg al voltant d’elles 
també és un mètode per generar coneixement.  

També en l’aspecte metodològic s’observa la necessitat de traslladar els nous coneixements 
a la creativitat individual per diverses raons: l’alumnat ha treballat poc amb nous mitjans i 

escassament ha utilitzat medis d’expressió com la instal·lació o les videoprojeccions, ha treballat 

molt poc la noció de “projecte artístic” i, finalment, disposa de concepcions molt estereotipades 

sobre les qüestions artístiques. En el model es realitzen algunes activitats pràctiques i un 

projecte de treball que compensen el canvi metodològic, però que, en noves experiències 
caldria dotar de més rellevància per garantir una millor Comprensió de la Producció  
Artística Contemporània i una millor implicació per part de l’alumnat. 
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El model, dissenyat com a unitat de programació, ofereix una aproximació al món de la producció 

artística contemporània, tot partint des dels estereotips de l’alumnat sobre el concepte d’obra 

d’art fins a endinsar-se ens els processos de producció de l’artista i del propi estudiant. Aquesta 

seqüenciació implica una unitat molt complexa i amb molta amplitud horària, fet que genera 

aspectes positius i d’altres a millorar: 

 tradueix de manera realista un procés d’aprenentatge on tenen cabuda posicions de 

l’alumnat com la perplexitat pel mètode, la resistència a la temàtica, el descobriment de 

les opinions dels altres o el coneixement de nous mitjans d’expressió 

 exemplifica la flexibilitat del model, ja que s’adequa a les necessitats de dos grups molt 

diferents (3r i 4t d’ESO són dos móns pel que fa a dedicació horària, interessos o 

característiques de funcionament intragrupal). Aquesta flexibilitat també es mostra amb 

l’adaptació dels continguts als crèdits de síntesi que es realitzen en cada curs, fet que 

evidencia la possibilitat del model en la continuïtat de tot un curs escolar  

 però necessita molts paràmetres per tal d’avaluar tot el procés. En aquest sentit, les 

observacions del professorat al llarg de l’experiència i l’avaluació de l’alumnat han estat 

de molta utilitat, però caldria introduir algunes modificacions com les fitxes d’observació 

sobre l’ús de noves tecnologies o l’avaluació de les sessions pràctiques. 

De fet, els instruments d’observació i anàlisi han aportat molta informació per a la posterior 

avaluació de l’experiència, sobretot informació de caire qualitatiu molt interessant per a 

comprovar els coneixements previs de l’alumnat sobre l’art i per valorar quines han estat les 

vivències i opinions que els suggeria el model educatiu. 

 

 

L’estudi de cas a partir del model experimental per a la CPAC 

A partir del model experimental, la recerca presenta l’estudi de cas corresponent, del qual se’n 

desprenen tot un seguit de conclusions sobre les preconcepcions de l’alumnat sobre l’art, la seva 

valoració de la Producció artística contemporània, els coneixements adquirits amb el model 

experimental i la seva valoració de l’experiència. 

En un primera aproximació a les preconcepcions de l’alumnat sobre l’art, ens trobem que en 
les seves respostes sorgeixen diferents orígens sobre la qualitat artística d’una obra: 

 L’alumnat ha remarcat amb molta insistència que considera l’obra d’art com a vehicle 
d’expressió i comunicació. En moltes ocasions aquesta supravaloració de l’expressivitat 

deixa entreveure un procés empàtic en el que l’adolescent es posa en el lloc de l’artista i 
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de les seves idees i sensacions, sobretot si aquestes estan vinculades a la rebel·lia, a les 

seves creences o als seus sentiments.  

 En una posició contrària, la manca d’expressivitat genera també el sentiment de rebuig en 

l’alumnat; si una obra no expressa res, no es considera una obra artística. 

 Una de les categories més tractada pels/les alumnes per definir o justificar la seva 

consideració d’obra artística és la qualitat tècnica en diferents aspectes com el 

mestratge tècnic, l’admiració per la tècnica i la valoració de la dificultat i domini de la 

tècnica, aspectes agreujats per la mitificació de les exigències del treball artístic pel qual 

encara continua la creença de que es necessiten gairebé dots sobrenaturals i 

suprahumanes per accedir-hi. 

 Es valora també una alta iconicitat en les imatges i objectes vinculada a la destresa 

tècnica i a la facultat de representar alguna cosa que es pugui reconèixer. De fet, en el 

camp escolar moltes de les activitats educatives sobre la representació de la realitat es 

vinculen a la representació realista i de factura tècnica preciosista, de manera que 

l’alumnat no disposa de massa recursos per enfrontar-se i valorar imatges amb un grau 

d’iconicitat baix o realitzades amb tècniques experimentals. 

 Una obra pictòrica, en la majoria dels casos, pel fet de ser una pintura, es considera una 

obra d’art; això implica la disposició d’una categorització de les produccions segons el 
seu estatus, un estatus que ve definit per la sacralització d’algunes tècniques i 

temàtiques, per la valoració dels objectes segons la seva pertinença a l’Alta o la Baixa 

cultura o per qualitats que l’alumnat creu inherents a la mateixa obra. 

 Molts/es dels/les alumnes assimilen aquestes qualitats inherents de l’obra artística a les 

obres del passat, a aquelles obres que pel fet d’ésser antigues disposen de la qualitat 

artística, pel que podem entendre que per l’alumnat el pas del temps pot arribar a ser 
l’element definitori d’una obra artística i, en conseqüència, no considerar les 

produccions contemporànies com a artístiques. 

 En aquest sentit, per l’alumnat una obra artística és tan especial que no pot ser cap cosa 

normal, corrent, domèstica, ni quotidiana; es valora l’originalitat i la innovació de 

manera positiva i, per contrast, de manera negativa les obres senzilles, normals i 

quotidianes.  

 De manera recurrent apareix l’associació de l’obra artística amb quelcom únic i 
irrepetible, per la qual cosa, l’obra produïda de manera seriada, de manera industrial o 

de manera popular, queda descartada com a obra artística.  
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 Això comporta una visió de l’art molt estàtica i simplificadora on la finalitat no es 

dibuixa com un element de definició de l’obra artística. D’altra banda, també ens 

evidencia una dissociació de l’obra artística amb l’obra quotidiana i funcional, així 

com la dissociació de la noció d’utilitat, diversió o gaudiment amb la de l’art. 

 En una posició d’alguna manera complementària, alguns alumnes atribueixen les qualitats 

artístiques d’una obra a la seva capacitat de generar significats simbòlics de 
transcendència cultural (espiritualitat, origen de la humanitat), vinculada a aspectes 

“seriosos” i “importants” i pel contrari es menyspreen les obres lúdiques o “poc serioses”. 

 Finalment, cal esmentar que el concepte de bellesa no apareix en massa respostes de 

l’alumnat, evidenciant d’alguna manera la superació per part de l’alumnat de la segona 

etapa del desenvolupament estètic que, segons Gardner (2002) anomena de “bellesa i 

realisme”. 

 

S’observa que en l’establiment d’una escala d’importància dels trets essencials d’una obra 

artística no és massa uniforme en les concepcions de l’alumnat. Així com en les preguntes 

obertes la valoració de l’expressivitat era molt rellevant, a les preguntes tancades 
l’expressivitat i la capacitat de generar reflexió de les obres artístiques es troben gairebé 
al mateix nivell.  

Fins a quin punt és conscient l’alumnat de la posició del professorat en les preguntes que els 

fem? L’alumnat ha cregut que la resposta bona era la finalitat reflexiva enlloc de l’expressiva i per 

això l’han contestat més? O simplement no havien tingut en compte aquesta possibilitat ja que 

els resulta un aspecte nou? 

En altres preguntes tancades, plantejades de manera que l’alumnat pogués seleccionar una o 

vàries respostes, gairebé un 96% creu que l’art serveix per expressar i comunicar les 
emocions de l’artista, encara que molts/es alumnes també atorguen a l’art una funció simbòlica 

(80%) i reflexiva (68%). Un altre aspecte a destacar és la dissociació donada entre l’obra d’art i el 

gaudiment personal, ja que la funció lúdica, expressada a la prova com a “per passar una 

bona estona” només la tria el 14% de l’alumnat. 

Pel que fa al coneixement de les tècniques artístiques, les proves i activitats realitzades 
evidencien un greu desconeixement de les produccions i mitjans artístics de tota mena, 
principalment les contemporànies. De fet, a la prova inicial les tècniques més encertades són 

la pintura, l’escultura i la fotografia i hi ha tota una sèrie de tècniques que l’alumnat no sap com 

qualificar. 
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Com a exemples d’aquest desconeixement, la imatge pictòrica és identificada com a tal pel 80% 

de l’alumnat, però la instal·lació és desconeguda pel 40% (25% deixen en blanc la resposta o 

manifesten que no saben què és el que estan veient i un 15% s’inventa algun nou concepte per 

definir-ho), i en el cas d’una obra de net art69 o art per ordinador, el tant per cent de 

desconeixement augmenta fins el 76% (54% en blanc i conceptes inventats 22%). 

 

Un cop acabada l’experiència es realitza una prova final per a contrastar quines 

preconcepcions sobre l’art han canviat o evolucionat i quin tipus de coneixements han adquirit, 

amb la constatació d’una concepció més oberta i menys estereotipada de l’art i vinculada a 
una possible via de manifestació expressiva i crítica del subjecte vers la societat: 

 Un 57% de l’alumnat ha introduït el factor cultural com a determinant del que es decideix 

com a artístic 

 Davant el qüestionament sobre qui defineix el que és l’art, un 55% de l’alumnat ha ampliat 

el camp de possibilitats contestant “tots els casos anteriors” (opció en què l’art ve definit a 

través dels mitjans de comunicació,  dels entesos, l’ escola, la  família i del propi públic) 

 L’alumnat ha consolidat la rellevància de la capacitat de transmetre idees o emocions 

conjuntament amb la seva capacitat per fer reflexionar per alguna cosa. 

 El 54% de l’alumnat ha ampliat la seva visió sobre les possibilitats de l’art, incloent fins i 

tot la funció lúdica o narrativa. El 46% restant, malgrat ampliar les possibilitats (es 

marcaven més opcions), consideren diversos factors però encara no han replantejat 

totalment la seva concepció.  

 Cal remarcar que un 42% de l’alumnat introdueix com a possibilitats la finalitat crítica i 

provocativa finalitat que en cap moment no tenien presents en la prova inicial. 

 Pel que fa al coneixement de les tècniques els resultats són alentadors en el sentit que 

l’alumnat en acabar l’experiència coneix els nous canals de producció artística, 
però els confonen també amb molta facilitat. Si bé és cert que els nous mitjans són 

difícils de delimitar, probablement els errors de l’alumnat es deuen a la necessitat de més 

exemples visuals, de més possibilitats de realització pràctica (només van realitzar el 

projecte pràctic) i de visites més freqüents a exposicions (concretament, la meitat dels 

alumnes no van assistir a la visita del centre de La Panera perquè estaven en un 

intercanvi amb França). 

                                                 
 
69Entesa com una producció que a través de la connexió directe a internet a través del projector, es mostra 
en funcionament: s’entra a una web de net art i es navega per la pàgina 
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 Es posa de manifest la necessitat d’aprofundir en les noves tècniques de producció 
artística, ja que l’alumnat en té un gran desconeixement. Les respostes de la prova i 

altres activitats realitzades evidencien l’actual insistència en tècniques tradicionals (cal 

tenir en compte que els profes les coneix molt més) i poc en tècniques tecnològiques i 

innovadores. 

Pel que fa a les consideracions sobre les qualitats artístiques l’alumnat ha modificat algunes 
de les seves categories respecte l’art, n’ha introduït de noves i, el que és més important, 
realitza les seves justificacions d’una manera molt més complexa.  

L’alumnat introdueix la funcionalitat de l’obra (lúdica, expressiva, crítica, estètica, simbòlica, 

utilitària...) com a justificant de la seva qualitat artística i, al mateix temps parla de les seves 

característiques estètiques, de la seva originalitat o de la intenció de l’autor. Així doncs, 

l’alumne/a: 

 suma arguments en la seva justificació sobre el que li sembla què és art  

 inclou arguments i conceptes dels que s’han utilitzat a classe en les observacions de 

les obres i en els debats amb els/les companys/es 

 inclou amb més facilitat el seu punt de vista, el seu posicionament, els seus interessos 

 enriqueix el seu vocabulari amb noves paraules tècniques (que no ha pogut estudiar 

memorísticament perquè no disposaven de llibre, dossier...) 

 del nou vocabulari i conceptes utilitzats, la intencionalitat de l’obra artística és un dels 
aspectes que més utilitza i que més l’ajuda en les seves justificacions  

 i finalment, aporta associacions i connexions que li fan valorar l‘obra. 

 

La implementació del model experimental implica també la realització de tot un seguit d’activitats 

pràctiques, de consolidació i d’avaluació de les quals se’n poden extreure conclusions sobre el 

funcionament del model. 

En primer lloc, l’experiència mostra que els alumnes de 3r, només amb una hora de classe a 
la setmana, no donen prou importància a les activitats realitzades a classe, tan si són orals 

com escrites, i en el cas de demanar alguna activitat com a deures, s’obliden de portar els deures 

d’una setmana a l’altra. D’altra banda, els/les alumnes que se’n recorden de dur-los presenten 

solucions menys treballades o plantejades amb menys profunditat que els de 4t d’ESO. Els 

alumnes de 4t, un any més adults i potser pel seu tarannà més callat i apàtic, sembla que en les 

activitats escrites aprofitin la possibilitat de no haver de participar oralment, i contesten a totes les 

activitats amb molta més rigorositat. 
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Pel que fa a l’estructura de les sessions de classe en funció de la contemplació d’obres 

artístiques, es desprèn que les imatges comencen a veure’s com a finestres a diverses 
interpretacions i lectures, finestres en que, com a subjectes (no tan sols com a subjectes en el 

rol d’alumnes) també s’hi poden apropar, mirar, obrir...; a les classes les obres actuen com a 

catalitzador de sensacions, idees i associacions amb temes de qualsevol índole, i afavoreixen la 

interconnexió de conceptes, tot facilitant poc a poc el trencament dels coneixements estancs en 

l’alumnat. 

La sessió desenvolupada conjuntament en el marc de l’experiència de recerca i com a part del 

crèdit de síntesi sobre El cos humà a 3r d’ESO es pot qualificar com una de les sessions més 

ben valorada segons els professorat observador i amb més impacte en l’alumnat, el que implica 

que la seva estructura pot ser interessant de remarcar: 

 observació de les imatges (aquestes enllacen coneixements ja impartits en el curs 

anterior amb conceptes vinculats al cos humà i a l’art des de l’antiguitat fins a l’actualitat) 

 intercalat del diàleg al voltant de les imatges amb preguntes escrites molt curtes sobre el 

que s’està parlant 

 reforç de conceptes a través de l’escolta d’una cançó i de la lectura de la seva lletra (en 

anglès) 

 observació i debat final sobre una obra d’art contemporani sobre el tema de la sessió. 

De fet, plantejar a l’alumnat que respongui a algunes preguntes referents a l’observació de les 

obres pot facilitar el procés de comprensió de les obres artístiques i dels conceptes que se’n 

derivin, així com la introducció de produccions realitzades amb altres medis artístics, musicals o 

literaris també trenca la monotonia de l’observació d’obres a la pantalla i recull l’atenció de 

l’alumnat. 

 

 

Aportacions de l’alumnat 

La principal valoració de l’experiència i del model per l’alumnat es dóna a través dels dos grups 

de discussió plantejats amb cada curs. D’aquestes converses s’extreuen les següents 

conclusions: 

 La participació resulta molt atractiva per un grup tan mogut i actiu com el de 3r d’ESO i 

una mica “angoixant” per un grup com el de 4t d’ESO, encara que s’evidencia com en 
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ambdós casos el diàleg i la reflexió en grup fa prendre consciència de les opinions 
dels altres.  

 La metodologia que afavoreix la participació i el diàleg té com a contrapunt la 
vivència dels que se senten més insegurs/es de sí mateixos/es i manifesten tenir por a 

equivocar-se en veu alta i a ser menysvalorats/ades per la resta de companys o pel 

mateix professorat. En aquests casos, prefereixen propostes que combinin un treball previ 

per parelles i posteriors postes en comú. 

 D’altra banda, la metodologia també neguiteja a alguns/es alumnes de 4t d’ESO perquè 

els sembla que no els permet arribar a adquirir prous coneixements i senten el 

procés com una “pèrdua de temps” (a 4t d’ESO la preocupació per aprovar el curs és molt 

present ja que es tracta del curs final de l’etapa). 

 Amb tot, l’alumnat es refereix en moltes ocasions als continguts tractats al llarg de 
la unitat didàctica amb una visió positiva i atractiva. Els continguts els semblen 

diferents, nous, desconeguts i impactants, pel fet que els semblen fora del comú, estranys 

o originals. 

 Insisteixen amb un cert to de queixa que el que han vist els resulta molt diferent del que 

“sempre” havien vist, del contrast amb l’Art clàssic, amb l’”art dels museus” i que els 
resulta interessant precisament per aquest factor de desconeixement. 

 Sobre les sessions de classe, valoren positivament el trencament de la rutina diària de 

les classes, de la rutina del llibre o de les làmines i les explicacions que reben. 

 Realitzen una crítica constructiva sobre la necessitat de que l’alumne disposi d’informació 

de suport o complementària al que s’està debatent a classe, una informació que 

complementi l’aprenentatge i la comprensió d’allò que s’està explicant, ja que troben a 
faltar informació que els  ajudi a comprendre i assimilar el que es fa a classe, però 

també remarquen que la informació necessitada no té perquè ser un “llibre” o un “dossier. 

 L’alt nivell d’atenció prestat a les projeccions, les explicacions i els comentaris dels 
companys és una de les coses més ben valorades pel propi alumnat i pel professorat 

observador i en alguns d’aquests comentaris es vincula directament a la metodologia 

participativa al voltant de la projecció d’imatges 

 L’ús del projector, del suport informàtic i de la connexió en qualsevol moment a internet 

amb informació a temps real, sorprèn també positivament a l’alumnat 

 Finalment, del projecte pràctic es valora positivament el caràcter lúdic de la 
proposta (sobretot la realització de la maqueta) i l’exemplificació visual (a partir d’un 
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projecte propi de performance) i negativament la complexitat que els va suposar la tasca 

i la queixa de no haver disposat de prou temps per a realitzar-lo en millors condicions. 

 

 

Aportacions del professorat 

L’avaluació del model experimental implica també la valoració per part del professorat amb què 

conviu, i en aquesta recerca, l’oferta de participació ha tingut molt bona acceptació en el claustre 

de professors/ores. Al final de l’experiència ens trobem amb les observacions d’un nombre total 

de 20 professors/ores de diversos departaments del centre; entre aquests, és el del departament 

d’orientació, integrat per psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs, el professorat que mostra més 

interès en l’experiència i que aporta molts suggeriments i reflexions a partir de les sessions 

impartides 

A partir de les observacions de les sessions de classe es conclou que el professorat destaca 
de manera positiva: 

 la recerca de la problematització al voltant de les obres (la realització de preguntes que 

els facin pensar) 

 l’ús de les noves tecnologies com a element afavoridor de l’interès i l’atenció de l’alumnat 

 la combinació de diversos sistemes d’aprenentatge (auditiu, visual, escrit, kinestèsic o 

pràctic...) 

 l’ordenació i estructura de les sessions a través del recordatori de la sessió anterior, de la 

concisió i visualització dels conceptes utilitzats o dels suports visuals (esquemes, 

presentacions powerpoint) 

D’altra banda, apareixen alguns punts febles del mètode, com: 

 la manca d’hàbit en l’alumnat per seguir una metodologia de caire inductiu, 

 la manca de costum de l’alumnat per generar coneixement a partir del diàleg 

 la necessitat d’insistir més en l’enllaç amb les vivències personals 

 la necessitat d’oferir més exemples visuals per a conceptes abstractes, o per a l’explicació 

de noves tècniques i conceptes difícils. 

El professorat, a través de paràmetres tancats d’observació, evidencia que a tots els grups hi 
ha un aspecte que fluixeja clarament: la fluïdesa verbal. El professorat observa que 
l’alumnat té problemes per a expressar-se públicament, per comunicar les seves idees 
sense exabruptes o timideses, que no disposa de suficients eines per verbalitzar conceptes 
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abstractes o apreciacions estètiques. Es remarca sobretot de la manca d’hàbit de diàleg en 
grup, dels problemes per exterioritzar idees o sentiments en públic o de les dificultats de 

verbalització i expressió d’opinions personals a causa de la inseguretat o la vergonya. També 

sorgeix una apreciació al voltant sobretot dels grups més participatius (3r d’ESO) molt interessant 

sobre el predomini de la participació pel gènere masculí.  

Cal tenir en compte que la valoració del mètode varia molt en funció dels cursos en què s’aplica, 

ja que els grups de 3r d’ESO tenen una dinàmica de grup i una resposta totalment diferent als 

grups de 4t d’ESO. La situació, però, és d’allò més profitosa per preveure possibles anomalies 

adaptacions, ja que, davant un grup que no té establertes unes relacions o dinàmiques 

d’intercanvi d’impressions i idees, cal buscar maneres per incentivar-los i aconseguir acordar una 

participació en la que no es sentin incòmodes o analitzats. 

D’altra banda, les observacions sobre la sensibilitat artística dels grups també són baixes, però el 

professorat manifesta que els és molt difícil d’avaluar aquest paràmetre a nivell grupal i en tan 

sols una sessió. 

Finalment, subratllar que els resultats més bons són els relacionats amb l’actitud de 
l’alumnat davant la proposta, amb una valoració molt bona del nivell de concentració, 
d’acceptació de la proposta i d’interès per part de l’alumnat. De fet, en la valoració del model 

par part dels/les alumnes a través dels grups de discussió, el mateix alumnat també manifestava 

de manera positiva que el grup estava molt atent. 

 

 

 

El model com a enllaç amb de l’EViP amb les Ciències Socials 

Una darrer objectiu marcat en la recerca, associat a la intenció d’interdisciplinarietat del 

model, pretenia la valoració del model per part de professorat especialista en Ciències 

Socials per tal de comparar aspectes metodològics i de continguts i per tal de poder establir 

enllaços entre la Didàctica de l’Art contemporani, l’EViP i la matèria de les Ciències Socials. 

A partir d’una entrevista a dos docents del centre es presenten les següents conclusions: 

 El model es considera interessant perquè trenca amb una observació de les 
obres “dirigida” però, com a professors de Ciències Socials i d’Història de l’art, 

manifesten clarament estar condicionats per la seva formació i la seva tendència cap 

a la l’ordenació, la cronologia, la catalogació... En aquest sentit, La manifestació de la 
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necessitat d’uns coneixements mínims previs sobre l’art per part de l’alumnat i de la 

necessitat d’una comprensió de caire cronològic mostra un pensament molt arrelat en el 

professorat. Cal tenir present que gran part dels professors/ores hem rebut un 
ensenyament de l’art en funció de la linialitat temporal i de la idea de progrés, i ens 
resulta molt difícil poder trencar amb aquesta concepció (també encara molt present 

en exposicions, museus, llibres de text...). 

 Tanmateix, també es poden establir vincles a nivell metodològic entre les dues 
matèries a través de la contextualització d’obres artístiques, l’ordenació d’obres en el 

temps, l’associació entre obres artístiques i factors històrics o la seqüenciació d’obres que 

mostrin una determinada evolució estètica, però no entendre aquests vincles com a els 
únics mètodes possibles per a comprendre l’art. 

Pel que fa a la relació entre les Ciències Socials i l’EViP els sembla evident el vincle entre 
EViP i Història de l’Art, malgrat que consideren que l’art ha estat i encara és un tema força 

marginal a l’àrea de les Ciències Socials donat com a il·lustració dels continguts d’història. 

De totes maneres, sorgeixen altres vincles molt interessants per tenir en compte a les 
nostres aules com la relació entre: 

- moviments i estils artístics i esdeveniments històrics 

- materials, deixalles i Art povera 

- demografia i art 

- pobles abandonats i art 

- alimentació i art 

o com els següents continguts: 

- les maneres de consumir art 

- arquitectura al primer i tercer món 

- la vessant comercial de l’art 

- els vincles amb el món de la producció i distribució (artesania, comerç i publicitat) 

Finalment, per tal de poder treballar ambdues matèries de manera interdisciplinar es suggereix la 

creació d’un llistat d’obres interessants sobre les temàtiques que es puguin impartir a classe, 

sobretot per facilitar al professorat el contacte i la coneixença d’obres contemporànies que tractin 

temes de caràcter social. 

Així doncs, el tractament interdisciplinar de l’Art Contemporani es pot dur a terme a través de 

l’establiment de connexions entre les matèries afins a l’EViP i un model didàctic obert a 

temàtiques que impliquin la Comprensió de la Producció Artística i la seva relació a aspectes 

culturals, naturals i, sobretot, socials. 
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A mode de resum 

 

Al llarg de la recerca hem defensat un enfocament del currículum d’EViP al voltant de la 

Didàctica d’obres d’Art contemporani; aquest enfocament s’ha traduït en el plantejament d’un 

programa curricular que potencia la Comprensió de la Producció Artística Contemporània 

(CPAC) a desenvolupar en tota l’etapa d’ESO i, conseqüentment, el disseny d’un model 

experimental d’aquest programa, la seva implementació i la seva avaluació. 

A tal efecte, hem establert un marc teòric sobre l’Educació Artística i l’Art contemporani per oferir 

una visió actualitzada de l’estat d’aquests àmbits en relació a la disciplina curricular d’EViP un 

cop aprovada la LOE. Aquest marc ens ha conduït a la reflexió sobre els models didàctics 

d’aproximació a l’art, a la revisió del paper de l’educador/a, a l’anàlisi del nou currículum d’EViP i 

al coneixement de les noves teories sobre l’Educació Artística, de manera que els resultats 

exposats puguin esdevenir indicadors de les possibilitats de l’EViP, font de reflexions i origen de 

nous projectes i experimentacions de la pràctica de l’EViP.  

Tanmateix, la recerca ha permès el disseny, la posada en escena i l’experimentació d’un model  

d’EViP per a la CPAC, del qual s’ha conxtatat que: 

• afavoreix la interconnexió de l’EViP amb altres matèries curriculars, principalment la 

història de l’art, i de forma molt interessant i innovadora amb els aspectes socials, 

econòmics i de poder, a través de les ciències socials (geografia, història, filosofia...) 

• potencia l’encuriosiment de l’alumnat per les produccions artístiques 
contemporànies, així com els possibles vincles d’aquestes amb altres produccions 

(personals, patrimonials, d’altres cultures) 

• facilita la comprensió continguts de caire transversal, vinculats a la millora de 

competències bàsiques per a l’alumnat, i a la comprensió de la societat que els envolta 

• i possibilita la formació estètica de l’alumnat, una eina imprescindible en la formació 

de la seva identitat i en la comprensió de les altres identitats, una eina imprescindible per 

a desenvolupar el seu posicionament i criteri respecte la societat, i de retruc, afavorir una 

millora social.  

Finalment, només incidir que aquest projecte neix amb la intenció de ser compartit amb 

aquells/es docents amb interès per posicionar-se i innovar en la matèria d’EViP, i que espera 

poder generar noves propostes, reflexions i suggeriments en el futur. 
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Regional Professional Development Consortia. Los Angeles: The Getty Education Institute 
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Bibliografía recomanada classificada 
 

Revistes. Monogràfics consultats 

"Aprender y enseñar historia del arte" [Monogràfic]. En: Íber, núm. 8 (abril 1996), p.5-92 

"Arts plàstiques i metodologia: descripció d'un model didàctic" [Monogràfic]. En: Temps d'educació, 
núm. 10 (2n semestre 1993), p. 23-42 

"Comunicación y expresión" [Monogràfic]. En: Aula de innovación educativa, núm. 98 (enero 2001), 
p. 6-42 

"Educació artística: visual i plàstica" [Monogràfic]. En: Perspectiva Escolar, núm. 222 (febrer 1998), p. 
2-69 

"Educación visual y plástica" [Monogràfic]. En: Revista interuniversitaria de formación del 
profesorado, núm. 24 (septiembre/diciembre 1995), p. 17-121 

"Nuevas miradas" [Monogràfic]. En: Cuadernos de Pedagogía, 312 (abril 2002), p. 47-76 

"Plástica-visual: estrategias organizativas" [Monogràfic]. En: Aula de innovación educativa, núm. 60 
(marzo 1997) 

"Repensar la enseñanza: repensar la educación artística" [Monogràfic]. En: Qurriculum, núm. 12-13 
(1996), p. 11-128 

"Arte e historia del arte en las aulas" [Monogràfic]. En: Iber n. 49  (juliol 2006) 

 

Llibres  

 

AGUIRRE, Imanol (2005): Teorías y prácticas en educación artística: ideas para una revisión 
pragmatista de la experiencia estética. Navarra: Universidad Pública de Navarra 

CAJA, J. (coord) (2001): La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el 
pensamiento. Barcelona: Graó. 

CHALMERS, G. (2003): Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona: Paidós 

DEWEY, J. (2008) [1934]: El arte como experiencia. Barcelona: Paidós 

EFLAND, A. (2004): Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum. 
Barcelona: Octaedro 

EFLAND,A. FREEDMAN,K. STUHR,P. (2003) [1996]: La educación en el arte postmoderno. Barcelona: 
Paidós 

EISNER, E. (2003): El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la creación de 
la conciencia. Barcelona: Paidós. 

FREEDMAN, K. (2006): Enseñar la cultura visual. Barcelona: Octaedro 

GARCÍA-SIPIDO, A. Luisa (1997): El carácter disciplinar de la educación plástica y visual. Madrid. 
UNED. Educación permanente.  

HERNÁNDEZ, JÓDAR i MARÍN (comp.) (1991): Qué es la educación artística? Barcelona: Sendai. 

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

HERNÁNDEZ, F. (2007a): Espigador@s de la cultura visual. Barcelona: Octaedro 

JUANOLA, R; PRAT, M; JOVÉ J.J i altres (1999): Art, cultura i educació. Idees actuals entorn a 
l'educació artística. Lleida: Institut de Ciències de l'Educació  

PARSONS, M. (2002): Cómo entendemos el arte. Barcelona. Paidós 

WALKER, J.A.; CHAPLIN, S. (2002) [1997]: Introducción a la cultura visual. Barcelona: Octaedro 
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Tesis doctorals 
 
AGRA, M.J. (1994): Planes de acción: una alternativa para la Educación Artística. Tesi doctoral 

inèdita. Universidad Complutense de Madrid 

CALBÓ , M. (2001): De la pintura ruspestre al arte ecológico. Interpretaciones ambientales en 

educación artística, Tesi doctoral inèdita. Universitat de Girona 

RIFÀ, M. (2001): Discurso, poder y subjetividad en el currículum. Una etnografía crítica en el aula de 
Educació visual i plàstica de la ESO . Tesi doctoral inèdita. Universitat de Barcelona 

ZUAZO, J.I. (2001): Un camino hacia el ser. Educación artística para el desarrollo de la conciencia. 
Tesi doctoral inèdita. Universidad Complutense de Madrid 

TRAFÍ, L. (2002): La interpretación del arte moderno como producción narrativa. Una investigación 
interdisciplinar desde la historia crítica del arte y la educación artística. Tesi doctoral inèdita. 
Universitat de Barcelona 

POL, E. (2003): El proceso de recepción de la obra de arte y la construcción del concepto de estilo 
artístico. Tesi doctoral inèdita. Universidad Complutense de Madrid 

ESTÉVEZ, J.J (2003): Una configuración desde el campo expandido para la educación artística en 
los niveles de enseñanza media. Tesi doctoral inèdita. Universidad Politécnica de Valencia 

BOJ TOVAR, C. (2003): TRANSVERSALIA.NET. Proyecto de un entorno virtual de aprendizaje para la 
educación en valores a través del Arte Contemporáneo. Tesi doctoral inèdita. Universidad Politécnica 
de Valencia. 

DÍAZ-OBREGÓN, R. (2003) Arte Contemporáneo y Educación Artística: Los valores potencialmente 
educativos de la instalación. Tesi doctoral inèdita. Universidad Complutense de Madrid 

REIS CHARRÉU, L.A.V. (2004): El Arte Contemporáneo en la escuela: Comprensión de las artes 
visuales por adolescentes desde su experiencia escolar. Tesi doctoral inèdita. Universitat de 
Barcelona 

GÓMEZ ARCOS, J.R. (2004): La Performance como contenido curricular en la Educación Secundaria 
y el Bachillerato. Tesi doctoral inèdita.  

ARREGUI, R. (2005) La enseñanza del Arte Contemporáneo a través del dibujo en Educación 
Secundaria Obligatoria. Tesi doctoral inèdita. Universidad de Sevilla 

VALLÈS, J. (2005): Competencia multicultural en educación artística. Contextos y perspectivas de 
futuro en la formación de las maestras y los maestros (2005) Tesi doctoral inèdita. Universitat de 
Girona 

 

 

Pàgines web 

 

Recursos per a la Didàctica de l’Art: 

Fundació Paul Getty: http://www.getty.edu/education/ 
 
Project Zero, Universitat de Harvard : www.pz.harvard.edu/ 

Estratègies de pensament visual (Visual Thinking Strategies): http://www.vue.org/whatisvts.html 

Crítica a les Estratègies de pensament visual: 

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/bba/11315598/articulos/ARIS0606110209A.PDF 

MUPAI (Museo Pedagógico del Arte Infantil): http://www.ucm.es/info/mupai/ 

Fundación Thyssen. Congreso Los Museos en la educación: 
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http://www.educathyssen.org/museoabierto/Icongreso/index.php 

Web per al professorat sobre Art Contemporani: http://transversalia.net/ 

 

Recursos per a la Didàctica de l’Art Contemporani: 

Tate Modern: 

http://www.tate.org.uk/learnonline/ 

http://www.tate.org.uk/schoolsteachers/ 

Centre Pompidou: 

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/766702B325C42288C1256DA400556EA9?Open
Document&sessionM=4&L=3 

 

 

Recursos generals sobre Art i EViP 

http://w3.cnice.mec.es/recursos/rec-psb.htm 
 
Blog sobre les avantguardes: http://blocs.xtec.cat/artavantguardes/ 

Informació sobre Art Contemporani i altres activitats culturals: http://w3art.es 

http://www.redvisual.net 
 
 

 

Llicències d’estudis 

PONS, M, Apropa’t a l’Art Contemporani: http://www.xtec.cat/~mpons123/ 

VALERO, E, Educació Visual i Plàstica a través de l’Art Contemporani:  
http://www.xtec.cat/~evalero6/ 

COLLADOS, E, Anàlisi i experimentació d’actuacions per la millora de l’educació artística a l’escola 
secundària obligatòria. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1562m.pdf 

 

 

 


