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La nau, visual i plàstica en xarxa

L’educació és com una madeixa de llana que es pot començar cada dia 

per qualsevol punt, però que finalment la recorrerem tota.

1.-  Introducció:

En aquest espai de temps he buscat i he trobat molts nutrients per a la meva tasca. He establert 

connexions amb professorat de Visual i Plàstica que desenvolupa la pràctica docent des de diversos 

punts de vista, que m’ha ajudat a centrar les causes dels meus dubtes sobre l'ensenyament de la 

matèria. També he viscut l'experiència de relacionar-me amb els alumnes fora de l'àmbit escolar; des de 

la xarxa social, hem compartit jocs i comentaris personals, i això m'ha donat l'oportunitat de viure una 

mica les seves vides, cosa que, de retruc, m'ha ajudat a comprendre millor la seva afició per Internet.

He assistit a seminaris i conferències molt enriquidors, he fet cursos a la carta de disseny web, 

llenguatge PHP i experiències 2.0.

Tanmateix, per sobre de totes aquestes experiències, la més determinant per a mi ha estat l'apropament 

a  la  Facultat de  Belles  Arts  i,  concretament,  al  “Máster oficial  Arte  y Educación:  Un  Enfoque 

Construccionista”, que dirigeix Fernando Hernández, i al qual he assistit, només en part, en qualitat 

d'oient. Aquesta experiència com a alumna del màster i el contacte amb les idees de Cultura Visual que 

estudia i promou Fernando Hernández, m'han obert al debat intern i a replantejar-me la meva postura 

pedagògica, i també moltes altres qüestions relacionades amb el tipus d'educació que cal adoptar i 

defensar, qüestions sobre les que encara estic reflexionant, ja que sento que he d’engegar un procés 

intern de repensar-ho tot al qual encara no he posat data final.
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De tots els objectius que m'havia plantejat, he seleccionat el que podia fer en aquest breu i ric temps de 

llicència. M'hauria agradat desenvolupar molts més punts, però aquí sí que hi ha un límit i ara toca 

sintetitzar. De tot el que he après a valorar de manera diferent en aquesta època, aniré fent aportacions 

per al professorat, per mitjà de blocs, fòrums o un 

web personal, fora ja d'aquest document que tracta de sintetitzar el desenvolupament d'un tema concret 

per a la llicència i que només és un punt de partida.

En aquesta memòria, tractaré de fer una aportació en l'ús de moodle com a eina de construcció del 

coneixement conjuntament en xarxa, com a eina d'organització curricular i, també, com a llançadora per 

reunir recursos trobats pels mateixos alumnes, fins i tot la incorporació d'algunes activitats proposades 

per ells mateixos i, per sobre de tot, com un lloc on l'alumnat pot ser subjecte actiu del procés 

ensenyament-aprenentatge. Tractaré de fugir del moodle com un dipòsit de continguts preestablerts i 

presentats a partir d'enllaços, tantes vegades innavegables, i també pesat per a l'alumnat per falta d'una 

dinàmica més propera als seus hàbits en l'ús de la xarxa. Em centraré en el treball de la Visual i Plàstica 

des de moodle, en relació amb el món audiovisual que ens envolta.

1.1.-  Antecedents del tema objecte del treball.

La transversalitat i l'ordenació curricular de les competències comunicatives, audiovisuals, de tractament 

de la informació i competència digital.

La visual i plàstica és una de les matèries més afectades pels canvis en la comunicació i en el món 

audiovisual. La implementació del nou currículum és l'oportunitat de pensar com articulem recursos, 

continguts i procediments nous per a aquesta realitat.

Caldrà elaborar transversalment, entre els  responsables de diverses matèries i  àrees,  el cos  de 

continguts i activitats de l’educació audiovisual i comunicació. Als centres falta temps i lloc, serà 

l'administració qui haurà d'assumir aquesta tasca, d’urgent necessitat, que és l'organització de les 

Competències  Comunicatives  (Comunicació  audiovisual  i  Comunicació  artística  i  cultural)  i 

Metodològiques (Tractament de la informació i competència digital) com un eix curricular transversal.

En aquest moment es repeteixen continguts i activitats en algunes matèries que, a més, arriben a 

l'alumnat  a  destemps.  Seria  més  profitosa  una  complementació  en  l'ensenyança  d'aquests 

coneixements entre matèries afins, estalviaríem temps i l'alumnat sortiria reforçat ja que rebria els 
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continguts amb una correlació molt més coherent.1

El currículum és molt ric en continguts relacionats amb les TIC i TAC, en què la imatge és la mediadora 

principal. Sembla que tothom s'ha llançat a utilitzar la nova eina amb entusiasme i avui tenim un torrent 

de recursos i activitats desorganitzats, que responen a diversos criteris moltes vegades allunyats de la 

pedagogia i, de vegades, inaccessibles per al professorat per les característiques típiques dels arxius de 

la xarxa. Aquests tipus de recursos en línia, per la indisciplina pròpia d’Internet, passen desapercebuts; 

són arxius sense autoria ni cap referència sobre el corrent ideològic que els alimenta, en gran mesura 

es tracta d’arxius morts2. A més a més de fer una ordenació dels recursos en xarxa relacionats amb els 

nostres continguts educatius, s'hauria de revisar el fet que s'estan superposant continguts i activitats des 

de diferents àrees creant confusió i fent poc efectiu aquests tipus d'aprenentatge relacionat amb les 

noves tecnologies.

La transformació i adaptació de l'educació al canvi social s'ha de considerar un procés d'innovació 

pedagògica que requereix tota la nostra implicació, però ha de ser l'administració qui ajudi a rectificar 

aquesta perillosa desviació curricular. Cal dotar als centres i al professorat d'un espai que articuli 

correctament els continguts i propiciï  la transversalització del currículum perquè no perdi l’esperit 

innovador.

Els  nous llenguatges, com s’evidencia en les formes resultants, estan esdevenint substancialment 

icònics. La cultura visual hauria de ser la disciplina que ens ajudés a un nou enfocament de la tasca 

docent.

En aquests moments, el professorat d’EViP, com a agent en relació amb l’art, tenim una exigència i 

responsabilitat molt grans que parteixen de la necessitat social. Els nous llenguatges, com s’evidencia

1És el cas, per exemple i entre tants altres, de l'estudi del programa GIMP, que a Visual i Plàstica el donem a 1r, 2n i 3r d'ESO, per 

necessitat de retocs fotogràfics o per propostes de tasques digitals creatives i que estudien a informàtica (que és on l’aprenen 

correctament) a 4t d'ESO. Per al professor de ViP, comporta ensenyar programari informàtic, una feina quasi fora de currículum, a més de 

la falta de temps; de vegades, s'interromp el desenvolupant dels nostres continguts per assolir l'ensenyament d'altres qüestions que ens 

són necessàries i que més tard aprendran en una altra matèria. Aquesta superposició i articulació deficient dels continguts, que es fa 

evident en moltes parts del currículum, ens ve donada per l'administració. Crec que és urgent que la mateixa administració creï un equip 

per revisar aquestes incoherències curriculars.

2 Amb la web 2.0 han tornat a agafar força algunes de les utopies originals que entenien Internet com una oportunitat per construir un món 

paral·lel i autònom amb les seves pròpies regles. Els que comencen a dissenyar les següents tecnologies en línia, i els que defensen el 

paper d’Internet com el gran fòrum de debat social del nostre temps estan assentant ja las bases d’una pròxima xarxa. Seran molt 

importants les seves estratègies, no només per dotar de llibertat i igualtat els usuaris, sinó perquè, com deia el filòsof Lyotard, l’arxiu no 

resulti mort per indisciplina. (fet d'arxiu. M. Jiménez Albiol)
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en les formes resultants, estan esdevenint substancialment icònics; hi ha una semiòtica nova, fins i tot 

diria una poètica nova, hi ha un quadre nou: la pantalla.

És evident que l’evolució dels llenguatges nous i la seva ensenyança no es poden articular des d’una 

sola matèria, i tampoc poden passar a ser un entrenament tècnic, deixant de banda la importància de tot 

el fenomen mediàtic i social actual que impacta de ple en els nostres nois i noies.

Des de l’educació visual i plàstica es pot iniciar l’elaboració de nous criteris en relació amb la lectura 

d’imatges des de punts de vista més adequats a l'actualitat, no solament per les característiques 

experimentals que sempre ha tingut la matèria, sinó també per la seva competència i tradició en l’estudi 

icònic, i fins i tot per la seva experiència deontològica en relació amb la imatge. I és que la imatge és 

l’expressió més evident i conflictiva dels nous usos socials, la que està canviant el món. Som els 

professionals de la imatge els qui hem de transformar la visió del currículum al respecte.

L'Educació Visual i Plàstica pot col·laborar amb altres àrees en la introducció de la cultura visual com a 

nova disciplina de reflexió i anàlisi sobre el fenomen social de la imatge. Molts professionals treballen 

actualment en aquesta tasca innovadora amb resultats ben interessants. En quasi tots, el punt de 

partida ha estat la reflexió sobre la tasca docent.

La necessitat de reflexionar

 

La gran reflexió sobre educació que s’està construint silenciosament i pausadament, però amb vigor, 

m’ha convidat a fer alguna aportació, que des del meu lloc he imaginat com un conjunt d’activitats que 

habitualment utilitzo, organitzades com a material didàctic.

M’he endinsat, així, en una revisió d’aquestes activitats que finalment he transformat. Revisió que 

s’estén també al pensament dels estudiosos contemporanis en la nostra matèria, dels meus col·legues i 

al meu propi3.

En revisar les llicències retribuïdes en relació amb el meu tema, he trobat punts de vista diferents i 

també convergents en molts aspectes que m’interessaven. Com que no sóc investigadora, els he agafat 

com a fonamentació teòrica de la meva tasca i també com a material didàctic, ja que són lectures útils 

per al professorat.

3 Totes les aportacions fetes d'articles, textos, conceptes i opinions de diferents autors, com també les citacions de llicències retribuïdes i 
experiències d'altres col·legues, les faig amb el sentit d'aportació de material didàctic, que considero com a textos fonamentals de 
consulta per al professorat de la matèria, ja que són part dels nous corrents pedagògics que poden incidir en un canvi positiu en 
l'enfocament de l'ensenyança de l'Educació Visual.
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Una crida a la reflexió sobre la nova generació d’estudiants de les nostres aules

La investigació de Glòria Sanz Pinyol, Escriptura jove a la xarxa. Exploració de les pràctiques vernacles 

dels  adolescents a Internet4,  fa una crida a la reflexió dels  docents quant a la nova generació 

d’estudiants de les nostres aules:

Certament, en les activitats habituals de molts nois i noies les tecnologies de la comunicació tenen 

un paper determinant, tant pel temps que hi esmercen com pel tipus de comunicació que hi 

estableixen i els aprenentatges que impliquen.

 

No obstant això, moltes de les activitats que es desenvolupen en l’entorn digital queden allunyades 

de les tasques acadèmiques i de l’entorn escolar en general. Al meu entendre, aquestes pràctiques 

juvenils són un preludi de les seves futures necessitats socials i la xarxa, un entorn real i apropiat 

per desenvolupar les seves competències.

 

És molt rica l’anàlisi que fa Glòria Sanz del replantejament del concepte d’alfabetisme, en què 

explica que el text escrit és concebut per nois i noies com a part de l’entorn digital. També ens parla 

sobre el nou concepte dels textos considerats com a artefactes culturals. I analitza els estudis sobre 

literacitat (NEL;  New Literacy Studies o NLS, en anglès) i la dimensió social i antropològica que han 

pres:

Els NEL construeixen una teoria integrada, amb una visió multidisciplinària de la lectura i l’escriptura 

i estableixen uns vincles molt estrets entre discurs, cognició i societat. Els discursos funcionen com 

a marcs cognitius referencials, mitjançant els quals els individus coneixen l’entorn i van construint 

experiències, valors i creences, alhora que els serveixen per relacionar-se amb altres persones i 

projectar una imatge pròpia (Gee 1999). Quant a la visió de l’aprenentatge, un dels seus referents 

és la teoria social de l’aprenentatge d’Etienne Wenger (Barton i Tusting, 2005). Amb el concepte de 

comunitat de pràctica, Wenger entén l’aprenentatge com una transformació de la identitat resultant 

de  la  participació,  la  interacció  i  la  negociació  de  significat  entre  diversos  membres  que 

comparteixen un context i uns referents culturals.

[...] Recentment, un dels principals focus d’atenció dels nous estudis sobre literacitat (NEL) se situa 

en l’estudi de les activitats escrites informals i privades de les persones, que anomenen pràctiques 

lletrades vernacles, en oposició a les pràctiques lletrades més públiques o institucionals.

 

4 Enllaç a la llicència de Gloria Sanz: http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200809/memories/1867m.pdf
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En la seva exploració de les pràctiques vernacles dels adolescents a Internet, Glòria Sanz destaca els 

punts d’interès d’aquest tipus d’estudi:

1. Els entorns on escriuen amb més freqüència són digitals i multimodals; per tant, constitueixen 

una zona de desenvolupament pròxim (coneixements previs) que ens cal conèixer com a punt de 

partida, d’acord amb les teories socioconstructivistes de l’ensenyament i l’aprenentatge.

 

2. Són pràctiques apreses de manera autònoma, individualment o en grup, seguint uns interessos 

que ens aporten moltes pistes sobre les maneres de motivar els estudiants en l’ensenyament 

formal.

 

3. Les necessitats comunicatives actuals i futures dels nois i noies s’emmarquen en l’entorn de les 

noves tecnologies.

 

4 . Els programes educatius de l’educació secundària obligatòria aposten de manera explícita 

per la incorporació dels nous entorns de comunicació

Més endavant, en el marc teòric de la proposta, ens exposa la idea que les habilitats escrites no es 

desenvolupen en la ment dels individus de manera autònoma i aïllada, sinó que són de caràcter social i 

depassen la dimensió exclusivament lingüística.

També ens aclareix l’espai de la recerca diferenciant entre els espais o usos públics i els usos privats de 

les activitats lletrades de les persones en els nous estudis de literacitat: Els usos públics estan definits 

per les institucions socials en què els individus participen (escola, activitat professional, burocràcia 

oficial...). Els usos privats estan relacionats amb les activitats de la seva vida quotidiana i amb les 

esferes més personals i privades. Els termes que s’usen per diferenciar aquests dos àmbits d’ús són 

pràctiques dominants i pràctiques vernacles.

 

Sobta saber que l’escola pertany a l’àmbit de pràctiques dominants.
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L'aula com a lloc de trobada entre subjectes

 

Un altre estudi interessant és el d’Alfred Porres Pla en la seva recerca: Relació pedagògica i experiència 

viscuda. Les aules de secundària com a llocs de trobada entre subjectes5. Ens diu:

 Cada cop és més evident la distància que separa la cultura escolar de les cultures que els nois i les 

noies experimenten fora de l’escola. Aquesta distància no només es  reflecteix en els índexs 

d’abandonament de l’escolaritat obligatòria.  La  desafecció per allò que els  ofereix l’educació 

secundària també es manifesta en l’alt grau d’insatisfacció que mostren els nois i les noies que han 

culminat amb èxit el seu trànsit per l’institut (informes PISA 2003, 2006).

 

Si la teoria de la reproducció i la noció de capital cultural de Bourdieu i Passeron (1970) situava les 

desigualtats socials en l’origen de la posició que cada noi i cada noia ocupen a l’escola, Corea i 

Lewkowicz (2004) expliquen el desencontre dels estudiants amb l’escola com la fallida del projecte 

modern (que sustenta l’escola secundària i la seva finalitat educadora). Segons aquests autors les 

operacions dels dispositius estatals de subjectivació (que produïen construccions com la memòria, 

la consciència i el saber) han estat substituïts pel discurs mediàtic (que produeix actualitat, imatge i 

opinió). En aquest sentit, diversos autors (Giroux, 1994; Steinberg i Kincheloe, 1997; Kenway i 

Bullen, 2001) afirmen que les formes de coneixement desenvolupades des de la pedagogia cultural 

de les corporacions comercials són explícitament contràries a les de l’educació formal. Aquestes 

aproximacions teòriques, però, no resolen de manera definitiva la percepció dels estudiants que 

l’escola és un lloc on els veuen més com a alumnes que com a persones, “on el sentit de l’humor 

no sembla tenir un lloc en el procés acadèmic i l’adquisició del coneixement té prioritat sobre ajudar 

a trobar-se bé com a grup” (Birbili, 2005: 313-3202).

 

Aquesta percepció podria explicar-se pels arguments següents:

 

-Els alumnes són “objectes” del currículum i no “subjectes”; se suposa que van a l’escola per 

aprendre, però no poden decidir sobre el què, el com i el quan del seu aprenentatge (Hernández, 

2004a: 12-15).

 

-S’arracona la seva cultura/experiència social i es redueix l’enfocament constructivista 

(en cas de tenir-lo en consideració) als coneixements previs disciplinaris i no a les 

experiències sociobiogràfiques dels subjectes (Hernández, 2004b: 22-24).

5 Enllaç a la llicència d'Alfred Porres: http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1902m.pdf
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-Els sabers constituïts es mostren com un espai per a l’afirmació i no com a mitjans per afavorir una 

cultura crítica,  que sigui  qüestionadora  de  les  posicions  que s’ofereixen com a  donades  i 

inalterables (Hernández, 2004c: 75-76).

 

A l’apartat de les preguntes que es fa per engegar la investigació, Alfred Porres ens diu:

 

Però les narratives pedagògiques dominants sovint pretenen situar amb precisió l’alumnat en algun 

mapa desitjat de relacions socials. Per exemple, com explica Elisabeth Ellsworth (2005: 35), “el fet 

de dirigir-se educativament als estudiants els convida no només a participar en l’activitat de 

construcció de coneixement, sinó en la construcció de coneixement des d’un punt de vista particular 

social i polític”. Els llocs que se’ns ofereixen com un ‘allí’ desitjat s’escriuen amb relats que “estan 

cridats precisament a formar, anticipar, trobar o canviar la persona que l’estudiant [i el professorat] 

pensa que és” (Ellsworth, 2005: 17). 

Conèixer l’altre no pot erigir-se en una manera de colonitzar-lo. El coneixement mai no és neutral ni 

passiu i ‘conèixer’ és una forma de ‘posseir’, controlar, regular; si no ho és de ‘desposseir’ l’altre. 

Com afirma Ellsworth (2005:128), la pedagogia no és un acte de representació sinó de performació. 

Saber sobre algú és ‘fer’ sobre algú, mentre que saber amb algú és ‘fer’ amb algú. Però ¿és  

possible dirigir-se als estudiants de formes que no els exigeixi assumir una posició fixa, singular, 

unificada dins el poder i les relacions socials?

 

A l’explicar el propòsit de la seva investigació Alfred Porres ens posa al descobert una de les 

principals dinàmiques del fet educatiu.

 

Explorar la relació pedagògica, com a llindar on la cultura escolar entra en contacte amb les 

cultures que els nois i les noies experimenten fora de l’escola, permet interrogar les narratives 

escolars dominants.

[...] El propòsit de la meva investigació és comprendre com els subjectes implicats en la relació 

pedagògica negocien la seva identitat per habitar les  subjectivitats  que els  ofereix l’escola. 

D’aquesta negociació emergeix la noció de ‘ser en relació’ (Merleau-Ponty, Springgay, etc.) que 

situa la dimensió corporal de ser en un lloc preeminent dins la investigació. Però aquesta no és una 

investigació sobre educació, sinó una 

investigació educativa. I el propòsit d’una investigació educativa sempre està vinculat a la pregunta 

¿com transforma? Per tant, en última instància, el propòsit de la recerca 

és contribuir a la construcció d’una nova narrativa per a l’educació secundària que reconegui i 

respecti la condició de subjecte de cadascun dels nois i les noies que acull, perquè tots i totes 
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puguin trobar el seu lloc per a aprendre, però també per a ser.

 

Ja en el nus del treball, a l’apartat “Descripció de l’experiència ‘Ser en relació’: relat d’una recerca visual 

i participativa ‘amb’ estudiants de secundària”, Alfred Porres, desenvolupa una narració molt fresca i rica 

en experiències i parers dels subjectes implicats i que defineix així: “Aquest relat es teixeix des de la 

fragmentació i la multiplicitat de veus de les diverses fonts que l’informen.” Apareix així un escenari ben 

conegut per tots els professors, però al que de vegades no es dóna importància ni es dedica el temps 

de lectura necessari per esbrinar aportacions i bones pistes per al recorregut pedagògic que calgui.

Posar en relació

Posar en relació les reflexions fetes i conceptes citats per aquests docents pot donar unes variables 

combinatòries ben interessants. Repetint l’exercici contemporani més habitual, retallar i enganxar, es pot 

construir part del discurs que, a poc a poc, es va escampant pel nostre temps. Afinant el refregit faré un 

text muntatge nou, en el qual no faré referència a autors citats pels investigadors, ni cap altra referència 

per tractar de provocar algun missatge significatiu producte de l’enganxat i que estigui relacionat amb el 

meu tema, només posaré al final les inicials dels autors de les llicències abans comentades:

 

Cada cop és més evident la distància que separa la cultura escolar de les cultures que els nois i les  

noies experimenten fora de l’escola. (A.P.)

 

...moltes de les activitats que desenvolupen (en l’entorn digital) queden allunyades de les tasques 

acadèmiques.(G.S.)

 

¿Fem classes analògiques per a aprenents digitals? ¿Som professors de l’era Gutemberg amb alumnes 

de la generació google? Hi ha moltes raons per pensar que és així. Fins i tot trobem casos en què la 

tecnologia s’usa a l’ensenyament amb un rendiment molt limitat, com un espai on trobar els apunts del 

professor o un prestatge virtual on deixar els treballs acadèmics perquè la professora pugui corregir-los.

(G.S.)

 

Els alumnes són “objectes” del currículum i no “subjectes”, se suposa que van a l’escola per aprendre, 

però no poden decidir sobre el què, el com i el quan del seu aprenentatge. (A.P.)

 

Són pràctiques apreses de manera autònoma, individualment o en grup, seguint uns interessos que ens 

aporten moltes pistes sobre maneres de motivar els estudiants en l’ensenyament formal. (G.S.)
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Explorar la relació pedagògica, com a llindar on la cultura escolar entra en contacte amb les cultures 

que els  nois  i  les noies experimenten fora de l’escola,  permet interrogar les  narratives escolars 

dominants. (A.P.)

 

L’estudi de les activitats escrites informals i privades de les persones, que anomenen pràctiques 

lletrades vernacles, en oposició a les pràctiques lletrades més públiques o institucionals. (G.S.)

S’arracona la seva cultura/experiència social i es redueix l’enfocament constructivista (en cas de tenir-lo 

en consideració) als coneixements previs disciplinars i no a les experiències sociobiogràfiques dels 

subjectes (A.P.)

 

Els usos públics estan definits per les institucions socials en què els individus participen (escola,  

activitat professional, burocràcia oficial...). Els usos privats estan relacionats amb les activitats de la 

seva vida quotidiana i amb les esferes més personals i privades. Els termes que s’usen per diferenciar 

aquests dos àmbits d’ús són pràctiques dominants i pràctiques vernacles. (G.S.)

 

Els sabers constituïts es mostren com un espai per a l’afirmació i no com a mitjans per a afavorir una 

cultura crítica, que sigui qüestionadora de les posicions que s’ofereixen com a donades i inalterables 

 (A.P.)

 

Les necessitats comunicatives actuals i futures dels nois i noies s’emmarquen en l’entorn de les noves 

tecnologies. (G.S.)

 

El coneixement mai no és neutral ni passiu i ‘conèixer’ és una forma de ‘posseir’, controlar, regular; si no 

ho és de ‘desposseir’ l’altre.

...

Saber sobre algú és ‘fer’ sobre algú, mentre que saber amb algú és ‘fer’ amb algú. (A.P.)

 

...l’aprenentatge com una transformació de la identitat resultant de la participació, la interacció i la 

negociació de significat entre diversos membres que comparteixen un context i uns referents culturals. 

(G.S.)

 

M’agrada pensar que em construeixo professionalment de forma conversacional, en relació amb allò 

que aprenc cada dia amb els meus estudiants. És un posicionament del qual emergeix una identitat 

docent que no és fixa sinó relacional: em constitueixo com a professor a través d’un ‘ser en relació’ que 
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es negocia cada dia a l’aula. (A.P.)

 

...el propòsit d’una investigació educativa sempre està vinculat a la pregunta ¿com transformar? (A.P.)

  

Però ¿és possible dirigir-se als estudiants de formes que no els exigeixi assumir una posició fixa, 

singular, unificada dins el poder i les relacions socials? (A.P.)

  

Aquest relat es teixeix des de la fragmentació i la multiplicitat de veus de les diverses fonts que 

l’informen. (A.P.)

 

 

Amb  el  resultat  del  text  muntatge,  he  de  repensar  la  meva  tasca,  unes  activitats  escolars 

desenvolupades dins d’una plataforma de codi lliure, moodle, que ha esdevingut d’ús públic institucional 

dins de l’àmbit de les pràctiques dominants. En aquest punt em pregunto:

 

Com hem de donar a l’espai moodle una comunitat de pràctica on l’aprenentatge es produeixi com una 

transformació de la identitat resultant de la participació, la interacció i la negociació de significat entre 

diversos membres?

i

Com s’han de transformar les activitats en pràctiques apreses de manera autònoma, individualment o 

en grup, seguint els interessos de l’alumnat en una dinàmica de caire quasi privat?

Evidentment l’espai moodle es pot convertir en un dipòsit de continguts i coneixements imposats en 

format digital més o menys feliçment distribuïts, que ofegui el sentit original per al qual es va dissenyar 

aquest lloc web: La construcció del coneixement en xarxa.

Caldria repensar-se si aquests tipus d’espais carregats de continguts no faria que s’acabés 

la motivació d’una part de l’alumnat per fer tasques o participar activament en espais educatius virtuals.

 

Tornant a les investigacions abans esmentades, he trobat en el relat d’experiències a l’aula d’Alfred 

Porres, al capítol “Reconstruir la nostra història junts del curs anterior”, un ‘flashback’ dins la narració de 

la recerca, pistes sobre estratègies de treball que ell descriu així:

 

Des d’un primer moment vaig pensar en habilitar un espai virtual com a extensió de l’espai i el  

temps que compartíem a l’aula. En els darrers cursos havia fet servir el moodle del centre per 
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desdibuixar els límits de la divisió en grups-classe i per ampliar l’horitzó de les possibilitats de 

participació i pertinença. Ara aquell espai virtual em brindava la possibilitat d’estirar la nostra relació 

més enllà d’aquella hora setmanal del divendres al matí.

[...]

Vam estrenar el nostre espai al moodle de l’institut amb un fòrum de discussió per iniciar el projecte 

de l’Imaginari Visual. La pregunta que guiava el debat era “Quines són i on són les teves imatges?”. 

Mentre llegia les seves aportacions al fòrum em vaig adonar que no escrivien per a mi. Aquesta 

constatació va ser especialment reveladora perquè la setmana anterior havíem iniciat aquest mateix 

debat a l’aula.

[....]

Em va sobtar la reiterada invisibilització del professor. Malgrat ser una tasca escolar, ningú no 

s’adreçava al professor. Era ignorat, desplaçat del centre de l’activitat. Semblava que en aquell 

espai hi havia en joc alguna cosa més important que la pròpia tasca encomanada. Les estratègies 

d’escriptura (l’ús d’abreviacions pròpies de l’msn) i de visibilitat que emergien però, sobretot, el to 

dialògic i relacional que adoptaven, em va fer pensar en aquell espai com en un espai de 

construcció i afirmació identitària. Era un estil comunicatiu que contrastava amb el llenguatge 

impersonal propi de les pràctiques escolars. Aquesta constatació marcaria, des d’aquell precís  

moment, el meu interès per explorar les possibilitats educatives d’escriure un bloc col·lectiu per 

repensar el lloc que ocupàvem uns i altres en la relació pedagògica.

 

Aquest relat em va fer pensar quins haurien de ser els objectius principals dels espais col·laboratius en 

xarxa. Si practiquem un concepte educatiu en què és primordial la construcció de la identitat en relació 

comunitària i  la construcció del coneixement en participació amb els altres, aquest concepte ha de 

perdurar amb la mateixa consistència en l’espai virtual. Perquè... què trobarien els alumnes d’Alfred 

Porres  a l’entrar al  seu moodle?  Com que parla d’estrenar l’espai  imagino una estructura web 

pràcticament buida 

que s’ha de poblar. Després ho he verificat parlant amb ell.

 

La temptació de desplegar tot el nostre “saber” en un espai de relació comunitari és un nou mal hàbit al 

qual hem de resistir.

 

L’enfocament de la proposta didàctica que em plantejo desenvolupar és oferir un espai moodle obert i 

relativament buit, sense gaires continguts, potser algunes vegades cap, que convidi a buscar-los i a 

discutir-los. Un espai sense contaminació, net de sabers preestablerts, que es vagi poblant amb les 

nostres vivències, parers, emocions i sabers construïts entre tots. 
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1.2.-  Explicació del tema.

He demanat aquest llicència per incomoditat.

La incomoditat que vaig començar a sentir amb l’espai moodle la nau va ser a partir de prendre 

consciència que cada dia empitjorava i que m’havia d’aturar i reflexionar. L'experiència va començar el 

2006, amb el trasllat a moodle del crèdit Fotografia i Coneixement6, que era una optativa creada per al 

programa art-tic,  proposta  del  Departament  d'Educació  per  incorporar  les  eines  TIC  i  TAC  a 

l'ensenyança mitjançant la nostra matèria. També va ser el meu primer curs de moodle i molt aviat es va 

transformar en un recull de recursos enllaçats. A més a més, vaig comprovar la dificultat de l'alumnat 

per navegar pel lloc i la contradicció visual que s'ocasionava entre les diverses obres penjades i la resta 

del lloc. Aquest curs moodle era només un suport per a les activitats presencials; s'ha de tenir en 

compte que la nostra matèria és pràctica, i aquest crèdit era de fotografia digital i retrat.

Potser no he pogut reflectir a la nau les dinàmiques de classe, o potser és que he fet servir l’espai com 

un recull d’informació sobre conceptes i tècniques, algunes necessàries, però d’altres prescindibles, ja 

que no complien cap funció com a espai web interactiu. D’altra banda, he buscat material a la xarxa 

indiscriminadament, afegint-lo només pel seu atractiu, cosa que, de fet, fan molts professors.

També és probable que hagi perdut la idea inicial del meu treball.

 

El treball fet a la nau va ser important d’analitzar ja que era una tasca realitzada a partir d’una maqueta 

preestablerta, la plataforma moodle creada amb principis pedagògics concrets7.

 

Vaig pensar que seria important esbrinar la meva concepció d’educació; sempre he xuclat d’aquí i d’allà i 

mai no he concretat gaire.  

Més endavant vaig començar a esbrinar les veritables possibilitats de moodle com a lloc de trobada, de 

construcció del coneixement entre tots i com a lloc de diverses possibilitats en els usos de la imatge. A 

més a més, vaig valorar que un curs d'educació Visual i Plàstica sempre ha d'estar dirigit a estimular el 

participant en la recerca visual.

Amb el temps de reflexió que em va donar la llicència, vaig començar una etapa en què vaig poder 

6 Fotografia i Coneixement, el crèdit del programa Art-Tic:  http://lamarta-profe.bloc.cat/post/10597/247620

7 Els principis pedagògics de moodle es poden consultar a
http://docs.moodle.org/ca/Principis_pedag%C3%B2gics_de_Moodle
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revisar les meves propostes educatives i em vaig plantejar un seguit de preguntes per tractar de redreçar 

aquest espai moodle, que ens era molt útil com a espai de trobada extraescolar.

Una d'aquestes preguntes és:

Les “TIC i les TAC...per què serveixin a l’educació?”

Potser la resposta que més m'ha agradat ha estat:

“per apropar l’alumnat al professorat”. Ells són nadius digitals, nosaltres no; amb les TIC ens posem en 

“contacte” amb el seu món. A més a més, hi ha algunes qüestions sobre canvis en la percepció de la 

imatge, el seu processament i la immediatesa de resultats, sobre les quals val la pena reflexionar i 

experimentar.

En aquesta tasca d'apropament mitjançant activitats digitals, en què l'alumne ja té competències i 

coneixements previs que ha adquirit per si mateix, és bastant important que el paper del professorat sigui 

d'acompanyament, afavorint que l'alumnat aporti tot el que sap i ha après pel seu compte, convertint-se 

així en constructor del seu propi currículum i motor de l'aprenentatge.

A partir d’una temàtica general inicial, els participants haurien de proposar qüestions del seu interès. 

Independentment del tema que escollíssim sempre ens enriquiríem amb 

l’aportació dels altres i així arribaríem a treure-li més profit educatiu. Perquè això sigui possible no es 

convenient presentar a l'alumne un curs en què tot ja estigui fet.

Aleshores m'he preguntat:

Com puc generar un buit prou interessant que estimuli a omplir-lo d’idees, propostes i activitats?

Sí... pot ser que un fòrum funcioni com a buit generador.

Un fòrum que s'organitzi entorn d’una pregunta inicial sobre un tema i que generi un debat conceptual i 

social. En aquesta situació, l'activitat del curs es basa principalment en la conversa entre els participants 

més que no pas en la consulta de recursos o en la realització d'activitats. El fòrum també es pot utilitzar 

per fer tasques de coordinació diverses en cas d'activitats presencials conjuntes o per consultar dificultats 

en les tècniques de procediments concrets.

I també:
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Els debats als fòrums podran despertar l’interès de l'alumnat? Es podria emular el canal de notícies del 

Facebook en un debat a moodle? Els nois i les noies són molt actius en aquesta plataforma!

Quines són les característiques de les xarxes socials que les fan tan atractives a l’alumnat? (i a molts de 

nosaltres!). Potser el caràcter de la comunicació asíncrona és el que més atrau el jovent, el fet que 

s'adapti millor a ritmes i temps diferents; un indici d’això pot ser la ràpida substitució del messenger pel 

facebook. Quan tu vols o pots, entres al lloc web i allí estan els teus amics... en un instant del teu temps 

real pots veure el que han fet ells en uns quants dies de temps virtual... Així com la sincronia permet la 

comunicació real, l’asincronia posa el temps a la teva mida, per integrar-te al debat, al canal de notícies o 

al  joc.  El  temps  asincrònic  és  ideal  per  aprofitar  el  temps  lliure,  es  poden treure  conclusions 

tranquil·lament, es poden elaborar i reflexionar les intervencions, ajuda molt al desenvolupament de la 

tasca en grup. A moodle, com a la resta de les TAC, aquests conceptes són fonamentals, justament als 

fòrums es visualitza més clarament.

Transformar el moodle en un espai sincrònic, amb tasques i activitats massa estructurades i amb data 

d'entrega i de caducitat és desaprofitar tot el vessant asincrònic, tan arrelat en els hàbits dels nostres nois i 

noies. Cal treure suc de la relació asincrònica, d'això es tracta, em vaig dir, i cal començar a treballar en 

aquesta direcció.

1.3.-  Objectius i resultats proposats.

Objectius generals

La finalitat general del projecte és desenvolupar microunitats didàctiques 

que siguin només estructures senzilles i obertes que serveixin de base a 

noves formes i noves propostes educatives.  Propostes pensades per 

facilitar la construcció del coneixement conjunt, la interrelació entre nivells 

educatius i la seva possible transversalització. Es pretén crear una eina 

àgil d’ordenació curricular en xarxa per a l’ensenyança d’una educació 

visual renovada i orientada a les idees de Cultura Visual i a la pedagogia 

construccionista.

L'aspecte més rellevant d'aquesta proposta és aprofitar les possibilitats de 

moodle com a espai de treball en grup, d'aportacions conjuntes d’idees i 

conceptes, de debat i contrast i com un lloc on “ser en relació”.

Tot tenint en compte les competències bàsiques curriculars:
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Comunicatives:

Per comprendre i expressar la realitat:

• Comunicació audiovisual.

• Comunicació artística i cultural.

Metodològiques:

Activen l’aprenentatge:

• Tractament de la informació i competència digital.

• Aprendre a aprendre.

 

Personals:

Desenvolupen la pròpia identitat des del vessant psicològic, emocional i social:

• Autonomia i iniciativa personal.

• Construcció del coneixement conjunt.

Específiques:

Requereixen una comprensió de la realitat del món cada vegada més reflexiva, crítica i  adequada:

• Conviure el món.

• Social i ciutadania.

Objectius específics

*Tractament del moodle per fer-lo més atractiu, més neutre i de navegació fàcil.

*Reordenació d’unitats didàctiques en microunitats més àgils i obertes a canvis, i creació de noves per 

tal de completar el desenvolupament curricular.

*Elaborar nivells de concrecions sobre noves tecnologies en unitats didàctiques ben articulades i 

independents entre si i de la resta d'unitats didàctiques per fer-les factibles de transversalitzar.

*Crear  equips  d’aprenentatge cooperatiu:  aprendre  junts  alumnes  de  diferents  nivells  educatius. 

Aprendre junts professors i alumnes. Aprendre junts professors i professors del mateix centre o de 

diversos centres.
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*Desenvolupar tasques típiques de moodle, però amb criteris innovadors basats en corrents pedagògics 

i d'anàlisi visual actuals, i amb possibilitats concretes d'ús transversal.

*Crear un espai de recerca, debat i contrast d’idees, opinions i conceptes en format fòrum per afavorir la 

participació de l'alumnat en el disseny del propi aprenentatge.

Alguns objectius s'han desenvolupat parcialment o s'han descartat. Vegeu els detalls a l'annex.

Resultats proposats

A_Adequació de l'entorn visual l’espai del moodle la nau

Creació d'un tema de fons que no interfereixi amb l'activitat plàstica de l'espai i que faciliti la navegació. 

Aconseguir un entorn neutre i d'agradable simplicitat reduint l'estrès visual, proposant buits que siguin un 

estímul a la participació.

B_Adequació conceptual de l’espai moodle la nau

Creació de petits cursos, anomenats espais de treball, que articulin la navegació a partir de la necessitat 

de l'alumnat, afavorint la interrelació de conceptes, continguts i procediments, sense que interfereixin en 

la recerca i la construcció del coneixement.

C_Desenvolupament d'estratègies innovadores amb les eines que ofereix la plataforma moodle 

que afavoreixin la construcció del coneixement en conjunt.

Creació d'activitats d'interrelació en què el treball com a 'professor' no sigui 'la font del

coneixement' i en què els estudiants dirigeixin les pròpies necessitats d'aprenentatge. El rol d'educador 

serà moderar debats i  activitats de manera que guiï  el  col·lectiu de participants cap a objectius 

determinats.
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2.-  Treball dut a terme:

2.1. Disseny del pla de treball i breu explicació de les tasques realitzades.

Canviar l'entorn visual. Primerament, he canviat l'entorn visual de l'espai moodle la nau creant un 

tema en què hi ha neutralitat de fons. L'entorn visual, dissenyat especialment per a aquesta experiència, 

acompanya la sobrietat de la proposta educativa i té com a objectiu “donar lloc” i convidar a omplir 

l'espai de pensaments, vivències i creacions pròpies.

Redistribuir l'espai. He treballat fins arribar a una redistribució del meu curs moodle inicial, més d'acord 

amb una concepció educativa participativa i constructivista. Evidentment, aquest tipus d’elaboració ha 

estat compartida en part amb els participants de l’espai.

Creació de petits espais de treball. He creat petits cursos que he anomenat “espais”, per canviar la 

cara institucional  del  lloc  moodle.  He  organitzat aquests  nous espais  en categories  conceptuals, 

procedimentals i de lliure creació, de manera que els participants puguin utilitzar alguns dels espais per 

debatre i arribar a definicions i conceptes, altres perquè els facin servir puntualment com a suport de les 

seves tasques creatives i d'altres perquè exposin i comentin els seus treballs.

Ús del fòrum com a motor de l'aprenentatge compartit. He experimentat amb petits espais en què la 

dinàmica dels fòrums i els debats sobre determinats temes del currículum ha estat la principal activitat. 

Concretant la idea que els espais s'haurien de prestar més adequadament a la interrelació entre els 

participants i la construcció del coneixement entre tots. L'anàlisi d'imatge és una de les activitats centrals 

dels fòrums, els participants poden pujar imatges del seu interès o de la seva producció als fòrums. La 

pujada de treballs es visualitza immediatament, fins i tot es puntua al més ràpidament possible, no 

exactament com una qualificació, sinó com la resposta positiva a la participació.

Ús del fòrum social com a motor d’experiències noves. He afegit espais d'exposició de tasques en 

què es puguin comentar o debatre, llocs específics independents, fora dels altres espais o cursos, amb 

format de fòrum social. També poden funcionar com a espais generadors de noves propostes de treball o 

projectes.

Ús de la consulta com a element de contrast. He incorporat consultes per completar la tasca dels 

fòrums. Oferir una consulta concreta sobre el tema, al final de cada debat i de les tasques de recerca, és 

ideal perquè els participants puguin contrastar opinions i conceptes.
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Ús del Wiki com a resum. He incorporat wikis als espais conceptuals. Oferir un espai wiki al final de 

cada espai conceptual ajuda al fet que els participants puguin fer resums i buidats de les aportacions als 

fòrums i també com a repàs del procés d'aprenentatge, així les troballes i conclusions seran prou visibles 

com perquè s’aprofitin i no quedaran perdudes en el debat.

Ús del Glossari com a ordenació de recursos. He dissenyat un glossari únic de tot el lloc, ben 

categoritzat i enllaçat als diferents espais com a ajuda per tal que els participants ordenin les seves 

aportacions de recursos, així estaran ordenats per categories d'interès i es podran trobar fàcilment per 

ser aprofitats quan calgui.

Ús d'altres eines moodle com a portafoli. Amb la bitàcola o el diari, es poden generar nous espais 

perquè els participants els utilitzin com a portafoli. Els diaris permeten una manera més personalitzada 

de relació amb el professor però no es poden obrir a la resta dels participants; en canvi, la bitàcola té 

diverses possibilitats: es pot mantenir com un diari privat, compartir amb alguns o publicar-lo per a tothom 

si cal.

Ús del qüestionari com a eina d'autoavaluació i avaluació conjunta. He creat un espai a part de tots 

els cursos, format només per qüestionaris repartits per temes. Cada 

tema correspon a un tipus de tasca o disciplina plàstica que avaluarà el conjunt de la classe. Els 

qüestionaris de cada tasca són idèntics, només varia el nom de l'obra. L'alumnat que participa en 

l'avaluació va contestant els qüestionaris, que obtindran una nota, però aquesta nota no és de l'alumne/a 

que ha contestat sinó que serà la nota de l’obra. Afavorim, així, la participació en opinions sobre els 

treballs dels companys o de grup, en un espai que no tindrà recursos ni activitat, excepte els qüestionaris 

d'avaluació, dissenyats amb preguntes de caire conceptuals i procedimentals segons la disciplina que 

s’ha d’avaluar. Així les avaluacions conjuntes són organitzades i amb criteri.

Ús d'un espai intranet per intercanvi entre el professorat. La idea és crear un espai en xarxa de 

construcció i  intercanvi de propostes didàctiques,  algunes pròpies de la matèria ViP  i  d'altres de 

transversals, que ajudin al desenvolupament de les competències audiovisuals i comunicacionals.
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2.2.-  Descripció de la metodologia emprada i recursos utilitzats.

 

Fase 1

Revisió de la meva tasca docent. Procés de reflexió i estudi sobre els nous corrents pedagògics. Reflexió 

sobre el paper de la Visual i Plàstica en l’educació actual. Reflexió i investigació personal sobre la 

necessitat d’incorporar les idees de Cultura Visual a l’ensenyança. Reflexió personal sobre la necessitat 

d'adoptar una postura pedagògica,  i   conclusió  sobre  el  fet que aquesta postura havia  d'estar 

relacionada amb el construccionisme social.

A) Estudis realitzats com a suport per a la pràctica reflexiva per al replantejament de la tasca docent i la 

postura pedagògica:

Al Departament d’Educació Visual i Plàstica.

Formació de persones formadores 2. Pràctica reflexiva amb Zinka Carandell i Olga Esteve. Curs 

semipresencial. Del 14/10/2009 al 17/03/2010

A l’ICE

Bases metodològiques per a la recerca educativa.

A la Facultat de Belles Arts, en qualitat de oient 

Al màster Oficial de Arts Visuals i Educació: Un enfoco construccionista. Els seminaris 

següents:

*Visualidades, modos de ver y posiciones de investigación. Professora Aida Sànchez de Serdio Marín.

*Imagen global, pedagogía crítica y cultura visual. Professor: Leonardo Charréu (U. Évora, Portugal)

*De un tema de interès a un proyecto de investigación: una perspectiva construccionista. Professora 

Juana Mª Sancho Gil

*Educación, Artes Visuales, cultura visual y construccionismo social.

Professor: Fernando Hernández

Al Centre Arts Santa Mònica

Seminari La Web Mediatitzada organitzat per Lab-livemedia. Evolucions actuals i les dinàmiques 

culturals d'Internet en relació amb la contínua producció audiovisual i la transmissió de les arts i la 

cultura. Línies conceptuals - Cinemàtica, Convergència, Dimensions i Estratègies - a partir dels 

processos culturals de producció audiovisual [cinema, Internet, arts electròniques] i comunicació 

social [televisió interactiva, telecomunicacions mòbils]
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Simposi  |  narrar  la  diferència.  dilemes  visuals  de  la  traducció  (inter)cultural.  «Cultures 

Visuals/Dissenys Globals»

B) Experiència personal sobre xarxes socials. Compartir un lloc de la xarxa social amb alumnes fora de 

les activitats del centre escolar i en una relació asincrònica. Treball complementari amb l’objectiu de 

contrastar activitats de l'alumnat en les xarxes socials, relacionar-la amb les activitats TAC, comprovar 

hàbits i actituds, guiada per les preguntes següents:

Cal que ens apropem al món dels joves per comprendre les activitats i les emocions de l’alumnat 

relacionades amb la imatge digital i les xarxes socials?

 

Es pot trobar o transformar una plataforma digital educativa perquè sigui tan atractiva com ho són les 

actuals xarxes socials?

Ens cal fer aquest camí com a docents?

 

C)   Altres estudis:

Curs de disseny, desenvolupament i manteniment de pàgines web interactives en 

llenguatge PHP.  Gestors de continguts. Adaptació i personalització d'estàndards predissenyats. Amb 

Gretel Broyn de Fetiche visual, disseny i desenvolupament web.

 

Fase 2

Espai  virtual  per proposar estratègies  compartides  per al  desenvolupament de les  competències 

comunicatives i audiovisuals.

Configuració  d’una  intranet  dins  de  l'espai  phobos,  amb la  maqueta  del  projecte  Intraweb del 

Departament d'Educació. És una maqueta que està feta amb el Ziqula, plataforma de Post Nuke.

Modificació de l’entorn visual mitjançant la creació d’un tema nou, la_nau_Intraweb, modificant el tema 

existent iw_bluegrace.

Simplificació de l’espai pensat pels centres per tal de convertir-lo en un espai àgil perquè l’utilitzi un grup 

de professors/res. Modificació de blocs i menús. Modificació de la dinàmica d’usuaris:

Registre d’usuaris:  Els  interessats es registren com a usuaris  amb una adreça electrònica i  una 

contrasenya que ha d’aprovar l’administrador perquè sigui efectiva. A més a més dels administradors, he 
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creat tres classes d’usuaris amb permisos diferents:

Claustre: Professors de grup de treball amb permisos per gestionar pàgines, penjar missatges al tauler 

d'anuncis, administrar fòrums i d'altres continguts.

Participants: Docents, artistes o alumnes que puguin utilitzar i editar continguts, però amb restriccions.

Comunitat: Grup per defecte d’usuaris registrats. Poden veure, baixar documents. Participar als fòrums. 

No poden gestionar pàgines ni editar continguts.

Experimentació sobre el disseny pàgines web internes i blocs dins de la intranet.

 

Fase 3

 

Modificació  de l’entorn visual  moodle,  a  partir del  tema Standard White,  creació de dos  temes: 

la_nau_moodle_blanc   i la_nau_moodle_gris. L’espai s’ha tornat més atractiu i fàcil de navegar. La 

personalització del “tema” ha consistit en navegació amb icones, barres i capçaleres pròpies de l’espai, 

dissenyades personalment, amb variants blanc, negre i gris.

la nau_moodle és un tema de moodle llis i clar; està pensat per a espais amb continguts en  moviment i 

molt acolorits.  El  gran avantatge d'aquest tema és  que la capçalera es  pot redissenyar des  de 

l'administració. Cal anar a  > administració > primera plana > Paràmetres de la primera plana i des d’allí, 

utilitzant un senzill editor de text, es pot pujar 

un arxiu d'imatge i també posar el nom del lloc web. La imatge o el logotip té l'opció de visualitzar-se 

repetida o no.

Hi ha dues versions disponibles: fons blanc/text negre i fons gris/text verd. La majoria de les icones estan 

personalitzades seguint l'estil de l'entorn visual. Al tema de fons gris, més extremat, la lletra manté la 

mateixa intensitat tonal que el fons i, per tant, passa desapercebuda. És bastant recomanable per a 

activitats amb predomini del blanc de fons com les de Dibuix Tècnic.

En tots dos temes, la lletra és Verdana i els enllaços són una mica més foscos que el text, cosa que evita 

interferències visuals.

Fase 4

 

Creació de cursos o espais semibuits per tal que els aprofitin transversalment tots els participants. Els 

espais són com embrions d’unitats didàctiques de manera que els participants els puguin completar amb 

els seus interessos.

A  l'espai moodle la nau els cursos es reparteixen en tres categories:  activitats creatives,  espais 

conceptuals i espais procedimentals. Aquesta proposta pretén que els continguts allotjats en els espais 
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conceptuals no interfereixin en la cerca del coneixement de l'alumnat i els procediments presentats a 

part es puguin ubicar ràpidament i s’aprofitin per a diverses activitats i tasques. Així l'espai d'activitat 

creativa resultarà un espai de lliure activitat excepte la introducció, que és una estratègia de coneixement 

mutu i que s'explica més àmpliament a l'apartat 3.2. -Presentació dels materials elaborats. Els fòrums 

són una activitat destacada en els espais conceptuals en què l'alumnat construeix el seu pensament 

amb la resta de companys.

Per tant, he reestructurat el moodle “la nau” amb petits cursos teoricopràctics dirigits a professors i 

alumnes, amb continguts curriculars de visual i plàstica, i també audiovisuals que es troben repartits en 

diferents àrees i que estan dissenyats de manera que es puguin intercanviar àgilment, en format zip, 

entre professors que utilitzin la plataforma moodle. Actualment té els cursos i les categories següents:

Activitats creatives, que conté els espais: Conèixer-se (retrat i autoretrat). Mira! (Fòrum Social). Pel·lis 

Nostres (Fòrum Social). 

Espais conceptuals,  que conté els  espais:  Imatge i  Comunicació.  Composició.  Disseny.  Avalua't 

(Valoració conjunta d’activitats)

Espais procedimentals,  que conté els espais: Fotografia Digital.  Gimp.1. Gimp.2. Gimp.3. Inskape. 

Disseny Web

Els cursos de Visual i Plàstica de la nau són només estructures senzilles i obertes que han de servir de 

base a noves formes i noves propostes educatives, amb la possibilitat que cada professor/a construeixi 

el seu propi espai, d'acord amb el seu alumnat, a partir d'una estructura d'ajuda.

3.-  Resultats obtinguts.

3.1. L'entorn visual la nau

Sobre la idea de fer un espai més adequat a la nostra matèria, en què és bastant important oferir varietat 

de imatges, he simplificat l'entorn visual.

El resultat és un tema bastant neutre en què la gràcia està en l'amplitud de la seva capçalera i l'espai 

entre els continguts. A la captura de pantalla es pot veure el tema, sense cap curs anunciat i sense cap 

imatge decorativa:
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Aquest tema és  més fàcil  de personalitzar  pel  fet que la  capçalera es  pot reemplaçar des  de 

l'administració, a gust dels participants, diàriament si s’escau.

L'espai la nau ha canviat bastant i la seva adequació visual és molt acceptable, la comparativa següent 

de les dues captures de pantalla mostra l'espai abans i ara:
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L'absència de color a les  barres,  títols  i  fons,  fa que els  puguin escollir  els  coordinadors  i 

participants, que els podran utilitzar com a codis en la comunicació de continguts i activitats sense cap 

interferència. La lletra és verdana gris fosc en tot el lloc i els enllaços són d'un gris més clar. Les icones, 

dissenyades especialment per a aquest tema, són en blanc, gris i negre, també bastant neutre i no 

interfereixen en l'ús de color dels continguts; es poden veure en un passi de diapositives8.  

A l'exemple que mostra la captura, en el cas de la nau, en què els colors escollits són part del codi 

de comunicació amb els participants: els blaus introdueixen una reflexió, els violetes són propostes 

concretes de reflexions, tasques o de recerca, el color ocre és el que precedeix activitats.

L'espai s'ha tornat més fàcil de navegar i més adequat a la lectura de títols i propostes. Aquest fons 

neutre ressalta les exposicions d'obres i treballs plàstics9.

8 Icones del tema moodle la nau  http://www.slide.com/r/MMdaOhpp2D95YwDqDxsKqkWM3sahfUrR

9 Visiteu l’entorn visual de la nau a http://phobos.xtec.cat/mjimen10/moodle/
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3.2. El fòrum, lloc de trobada i d'estratègies compartides, també un espai per a la    cultura visual 

El fòrum de moodle  

Als petits espais de treball de la nau, la dinàmica dels fòrums i els debats sobre determinats temes del 

currículum són l'activitat eix. Els espais s'adeqüen a la interrelació entre els participants. L'experiència 

més positiva d'aquest projecte va ser l'ús del fòrum, que va eixamplar les seves possibilitats com a eina 

educativa, per això desenvoluparé els criteris que justifiquen aquest ús.

Els fòrums d'aprenentatge funcionen a partir d'una pregunta proposada pel professor; aquesta és l'única 

intervenció de l'educador, al debat el professor es torna “invisible”, tal com va experimentar i explicar 

Alfred Porres. Aquest fenomen, que he comprovat personalment, és l'indicatiu que el debat per si mateix 

és estimulant per als alumnes.

Als fòrums, els participants també poden pujar imatges que els interessin de la seva producció, amb la 

temàtica específica d'aquell fòrum d'aprenentatge i sotmetre-les a comentaris, opinions i sobretot a 

l'anàlisi d'imatges des d’un punt de vista ben diferent.

Una altra variant de l'aplicació del debat com a eina d'interrelació és el fòrum social, amb aquest format 

es poden crear espais d'exposició de tasques de l'alumnat, llocs específics independents, en què es 

puguin comentar o debatre, que també podrien funcionar com a espais generadors de noves propostes 

de treball o projectes.

Atesa la importància que he donat als fòrums dins del moodle, caldria preguntar-se: Per què els fòrums 

esdevenen una eina fonamental? A moodle, com a la resta de les TAC, el concepte de “Connectats i 

Separats” és fonamental. Aquesta idea explora més profundament les motivacions dels individus en una 

discussió. Un comportament separat és quan algú intenta romandre 'objectiu', es remet al fets i tendeix a 

defensar les seves idees usant la lògica i buscant forats en els raonaments dels seus oponents. El 

comportament connectat és una aproximació més empàtica, que intenta escoltar i fer preguntes en un 

esforç per entendre el punt de vista de l’interlocutor. El comportament constructiu es produeix quan una 

persona és sensible a ambdues aproximacions i és capaç d'escollir l'apropiada per a cada situació 

particular. En general, una dosi saludable de comportament connectat en una comunitat d'aprenentatge 

és un estimulant potent per aprendre, no només aglutinant la gent sinó també promovent una reflexió 

profunda i un replantejament de les pròpies opinions i punts de vista. És difícil estimular l’alumnat perquè 

participi als fòrums, ja que té a les xarxes socials un mecanisme de comunicació similar al fòrum social, 

com és el cas del canal de notícies de Facebook, que malgrat que està bastant dirigit, es percep com 

més lliure que els que oferim els educadors.

El disseny i el desenvolupament de Moodle es basen en una determinada filosofia de l'aprenentatge que 

esmenta que el subjecte construeix activament nous coneixements a mesura que interactua amb  
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l’entorn. Tot el que hom llegeix, veu, escolta, sent i toca es contrasta amb el seu coneixement anterior i, 

si  encaixa dins de la seva estructura mental,  pot formar part del  seu nou coneixement. Aquest 

coneixement es  reforça  si  el  pot utilitzar  amb èxit en l'entorn que l’envolta.  L'aprenentatge és 

particularment efectiu quan es construeix amb informació que arriba d’altres companys. Si s’haguessin 

d'explicar les pròpies idees a algú utilitzant les pròpies paraules, o si s’hagués de crear una presentació 

que les expliqués, segurament tindríem un comprensió més gran d’aquests conceptes. La construcció de 

“coses” d'un grup social per a un altre, creat col·laborativament, genera una petita cultura d'artefactes 

compartits amb significats compartits.

Quan algú està immers en una cultura com aquesta, està aprenent contínuament sobre com formar part 

d'aquesta cultura en molts nivells. Un curs en línia no hauria de ser només les "formes" de les eines de 

programari que indiquen certes coses sobre com haurien de funcionar els cursos en línia, sinó, també 

les activitats i textos produïts dintre del grup que, com un tot, ajuden a definir a cada persona la seva 

manera de participar en el grup.

Aquest sistema ajuda a concentrar-se en les experiències que podrien ser millors per aprendre, en 

comptes de limitar-se simplement a proporcionar informació. També permet adonar-se de com cada 

participant pot ser professor a més a més d'alumne. El treball com a 'professor' pot canviar de ser 'la font 

del coneixement' a ser el que influeix com a model, connectant amb els estudiants d'una manera 

personal, que dirigeixi les seves necessitats d'aprenentatge, moderant debats i activitats de manera que 

guiï el col·lectiu de participants cap a determinats objectius. Crec que és per al que millor serveix 

Moodle.

Tal com diu Joan Queralt en els seus escrits dirigits als moodlers: “L’ésser humà és un animal social. 

Paradoxalment, només creix com a individu al si d’un grup. I no estem mai sols sinó que contínuament 

participem en un procés col·lectiu de construcció de coses per als altres, creant una petita cultura de 

conceptes compartits. Quan estem immersos en una cultura així estem permanentment aprenent a 

formar-ne part”10.

Aquesta última frase de Joan Queralt és totalment comprovable, les possibilitats com a eina de cerca 

dels fòrums s’evidencia en l'estímul que comporta per a l’alumne aportar les seves troballes al debat i 

convertir-se així en professor improvisat. L’asincronia típica de l'espai li permetrà ordenar i revisar les 

seves cerques abans d’expressar-les en grup per 

després contrastar-les. L’asincronia del fòrum afavoreix l’elaboració d’idees argumentades i reflexionades 

i també la possibilitat de retractar-se i acceptar les opinions dels altres. Als fòrums podran verificar les 

10 Moodle i el constructivisme social. Joan Queralt Gil. V Jornades de Programari Lliure: 
http://www.xtec.cat/~jqueralt/moodle/comunitats.pdf
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seves capacitats en la recerca, quants dels seus companys han trobat la mateixa resposta i quants han 

copiat sense mirar-se gaire, per exemple la Viquipèdia, i per tant estan verificant la qualitat de les 

aportacions. També sabran si els seus companys comprenen o no les idees tal com les han expressades 

o presentades.  Aquest oferir, compartir, verificar, contrastar coneixements és una de les dinàmiques 

més  enriquidores  que  ofereix  moodle  i  que  els  participants  desenvolupen de  manera  natural  i 

pràcticament amb total autonomia. Als fòrums l'alumne pot ser el subjecte del currículum.

El fòrum i el debat com a estratègia d'un nou enfocament en l'anàlisi d'imatge i en l'aprendre a 

ser.

En el cas de la nostra matèria, l'anàlisi d'imatge que es desenvolupa espontàniament als fòrums té una 

clara orientació envers les idees de cultura visual11, i això passa d’una manera natural. Els participants 

estan més interessants en la connotació de la imatge, en el seu encaix social i en les emocions 

personals que la imatge els produeix que per l'estructura compositiva o els detalls de tipus semiòtics. 

Aquest posicionament dels nostres nois i noies respecte a la imatge no és nou, potser més d'un 

professor ha hagut d'aturar la classe per “reprimir” opinions de caire emotiu o social en plena anàlisi de 

l'estructura compositiva d'un quadre, com, per exemple,  El rapte de les Sabines o L'esmorzar sobre 

l'herba. Normalment, a la classe d'anàlisi d'imatge hi ha una gran excitació, plena de comentaris que no 

tenen res a veure amb el que insistim a explicar: estructura, punt, línia, pla, color, etc., tot corresponent a 

un tipus d'anàlisi relacionada amb el signe, amb el llenguatge i amb la semiòtica, producte del gir 

lingüístic que hi va haver en les ciències humanes després de la Segona Guerra Mundial, obviant així el 

gir pictòric de les ciències humanes actuals12.  No es tracta de descartar o reemplaçar totalment un tipus 

d'anàlisi per implantar-ne un altre, sinó partir de l’interès de l'alumnat per la imatge, per després 

incorporar des del debat i l'observació els conceptes més abstractes. La imatge d'avui s'ofereix a 

l'alumnat immersa en el món audiovisual, 

canalitzat pels mitjans de comunicació. És per això que necessitem engegar un estudi profund sobre 

l'estructura dels mitjans i la seva influència en la conducta i pensament social, alhora que analitzem 

imatges13. No menyspreo les grans obres d’història de l'art però és bastant urgent que l'escola es 

11 Per a més informació general sobre les idees de cultura visual i els estudis visuals es pot visitar l’enllaç al I Congrés Internacional 
d’Estudis Visuals: http://www.estudiosvisuales.net/CONGRESO2004/conferencias/index.html

12 El precursor de la idea de gir pictòric va ser Michael Baxandall, professor emèrit d’Història de l’Art a la Universitat de Califòrnia, 
Berkeley; també va ser professor al Warburg Institute de la Universitat de Londres i conservador del Victoria and Albert Museum. Ha 
treballat sota la supervisió d’Ernst Gombrich en el seu doctorat mai conclòs, Restraint in Renaissance. L'enfocament de Baxandall va ser 
rigorosament cerebral: l'estudi d'obres d'art sobre la salut mental i l’univers que les envolta, la cultura humanista en el cas de Giotto i 
oradors i la cultura vernacla en la pintura i l'experiència. Des de Baxandall, la pràctica de l'art s’ha vist com una activitat de l'intel·lecte, i no 
tant de l'ull, l’anàlisi d’imatge es va començar a definir com una manera d'entendre els artistes, i també el seu públic i com els artistes van 
veure el seu món.

13Els estudis visuals aprofundeixen en aquesta mena d’anàlisi tan necessària. Avui dia, podem destacar que Susan Buck-Morss ha 
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dediqui a aquesta anàlisi global de la imatge, encarada des de la cultura visual, perquè serà la lectura 

correcta dels mitjans la que farà dels nostres alumnes ciutadans de lliure pensament, i, sense el lliure 

pensament, la creativitat i l'art aniran en clara declinació14.

L’anàlisi d'imatge actual, immersa en la globalitat audiovisual, des d'una orientació relacionada amb la 

cultura visual,  està estrictament lligada a la majoria de les competències  bàsiques,  comunicació 

audiovisual, comunicació artística i cultural, tractament de la informació i competència digital, autonomia 

i iniciativa personal, social i ciutadania i conviure el món. Tot i que també poden aprofitar el que cada 

imatge té de construcció compositiva per estudiar el lèxic de la matèria, l'ús social de la imatge hauria de 

ser l'eix motivador i el punt de partida de tota anàlisi. Moltes vegades passem de llarg, menyspreant el 

veritable interès que l'alumnat demostra tenir per l'ús social de la imatge i pel vessant subjectiu i emotiu 

que té.

La nova i necessària orientació en l'anàlisi de la imatge no és exclusiva del fòrum, si bé aquesta activitat 

de moodle hi ajuda molt. Una manera de treballar aquest tipus d'anàlisi ens l'ha explicada el professor 

Jordi Macian a les xerrades VespreArt15, organitzades per Cobalcat. En l’experiència “Sirenes”, Jordi 

Macian comença oferint als nois i noies de la seva classe la imatge de la sèrie H2O, Sirenas, d’Antena 3. 

Uns dels seus objectius és partir d’un centre d’interès de l’alumnat per arribar a revisar, amb ajuda de la 

història de l’art, la imatge d’aquestes sirenes contemporànies de la televisió. Per ajudar al debat, 

ensenya pintures de la sirena d’Ulisses, sirenes en frisos grecs i romans, la sirena de 

Gustave Klimt, la sirena de Monet, l’escultura de la sirena de Dinamarca, cartells de pel·lícules sobre 

sirenes, fins i tot la imatge d’una sirena trobada a una platja... i ha comprovat que els nois i les noies 

tenen un gran emmagatzematge d’informació i que recordaven  moltes d’aquestes imatges. El debat és 

encès i fins i tot va anar per una altra banda del que ell havia planificat. Per exemple, es critiquen les 

pel·lícules que acaben malament, tipus “cop baix” de la sireneta de Disney, es critica el muntatge que 

simula que ha aparegut una sirena a la platja, s’acusa el Photoshop i s’esmenta que els mitjans no són 

impartit cursos de visió política, islamisme, teoria crítica, Sobirania, Globalització i Cultura Visual i Teoria Social. El curs que va ensenyar 
la tardor de 2006, "visió política"  el presenta així: Tindrem en compte els estudis de cas en la política de la visió per obrir nous camins, 
tant en termes de les cultures visuals (no tots els moderns, no tots els occidentals), com els principis teòrics que desenvolupem. El 
seminari s'imagina com un taller experimental de la imaginació política. Susan Buck-Morss és professora de Filosofia Política i Teoria 
Social a la Secretaria de Governació, i un membre dels camps de postgrau d’Estudis Alemanys i d’Història de l'Art. La seva formació és 
en teoria continental, específicament, la filosofia crítica alemanya i l'Escola de Frankfurt i el seu llibre més conegut és Dialèctica de la 
mirada, en què recull assajos sobre o a partir de Walter Benjamin, dialogant amb ell i abordant problemes estètics, polítics i culturals més 
recents que Benjamin no ha tractat. Els textos tracten especialment l’aspecte polític del pensament de Walter Benjamin.

14Sobre el tema del poder dels mitjans de comunicació, he raonat a la meva manera, recollint idees d'estudiosos en la matèria, he fet un 
escrit sobre l’evolució dels mitjans, jocs digitals i mons virtuals, resum d’aportacions d’especialistes que penja d'uns dels meus blocs, i 
que  pot  servir  per  tenir  informació  general  del  tema.  La  nau,  una  proposta  per  navegar  els  mitjans.  http://lamarta-
profe.bloc.cat/post/10597/248240

15Colbacat, presentació de VespreArt: http://www.colbacat.cat/agenda.html.  
  Agenda VespreArt 2010-2011: http://www.colbacat.cat/descarrega/cicle_llic2010_11.pdf
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fiables i que diuen moltes mentides. En l’etapa següent, han treballat plàsticament interpretant sirenes i 

han analitzat els seus treballs. Totes les sirenes eren primes i boniques, similars a les de la sèrie 

televisiva, no havien agafat pràcticament res de les sirenes de la historia de l’art. A l’anàlisi, però, van 

sortir moltes qüestions socials, com ara l’aspecte físic i l’actitud passiva de les dones, posar-se en 

postures, mostrant-se... per més que el professor tractés l’aspecte formal dels treballs els alumnes 

tornaven al tema social. Jordi Macian proposa un altre treball: buscar en revistes fotos relacionades amb 

les imatges que havien dibuixat i presentar-les acompanyades d’una anàlisi escrita. Els alumnes van 

portar un munt d’anuncis, molts de perfum, amb bastants crítiques sobre l’ús de la imatge de la dona en 

publicitat i sobre el paper de la dona en la societat.

Els alumnes van treballar, finalment, en un projecte molt complet i amb molta riquesa plàstica (van fer 

maquetes, Power Point, diaris de sirenes, mòbils) i amb una consigna oculta, el paper de la dona en la 

societat i, sobretot, van construir significats. Aquesta experiència es pot consultar al bloc de Jordi 

Macián16.

 

També  Alfred  Porres  va  comentar-nos,  en  les  xerrades  de  VespreArt,  les  seves  experiències 

relacionades amb la idea de projecte. Opina que, per treballar en un projecte pròpiament dit, hi hauria 

d’haver una activitat interdisciplinària, entre diverses àrees, però a falta d’aquesta oportunitat, també es 

pot treballar només dins de la matèria inspirant-se en la metodologia de projecte, reinventant l’espai, 

trencant-lo i tornant-lo a construir i així fer que el projecte circuli d’un espai a l’altre, cadires, taules, 

racons, pati, passadissos, youtube, blocs, llocs google i diversos llocs del moodle. Alfred Porres, del 

qual ja he comentat la llicència (Relació pedagògica i experiència viscuda. Les aules de secundària com 

a llocs de trobada entre subjectes), centra part de la seva feina en “aprendre a ser” 17, essent l'Educació 

Visual un element motivador, objecte d'estudi, i els alumnes subjecte de l'experiència educativa i 

constructors del seu currículum.

De diversos projectes que ha fet amb els alumnes destaquen:  El meu lloc preferit, Folcsonomies i 

Pocket Causes, que es poden veure al bloc visualfacs18 que Alfred Porres presenta amb la frase 

següent: “Una pedagogia de la representació ha d’establir «espais» on el significat es pugui tornar a 

escriure, produir i construir, i no s’afirmi simplement.” Henry Giroux, 1994.

D’aquestes experiències, interessants en la seva totalitat, vull destacar la importància que ha tingut 

16L'enllaç al projecte sirenes: http://visual1jmb.blogspot.com/2010/03/final-projecte-sirenes.html

  Val la pena visitar tot el bloc de Jordi Macián: http://visual1jmb.blogspot.com/  

17 Bloc aprendre a ser, organitzat per Alfred Porres i els seus alumnes: www.blocs.xtec.cat/aprendreaser

18L'enllaç al bloc visualfacs www.visualfacs.blogspot.com
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sempre el debat amb els alumnes (dins de moodle o no) per arribar a construir projectes que els 

interessin,  en què intervinguin abundants continguts i  procediments que completen el currículum 

escolar.

La  idea de pedagogia,  de didàctica i  les  estratègies metodològiques que desenvolupem com a 

professors no tenen perquè desaparèixer en utilitzar un espai virtual; hem de fer l'esforç d'adaptar-les 

per fer d'aquests llocs virtuals veritables espais educatius.

Els fòrums de la nau

 

La dinàmica de fòrums de la nau es desenvolupa a partir d'una pregunta proposada pel professor/a. 

Aquesta pregunta és una guia orientada als objectius i a la cerca de continguts relacionats amb un tema 

del currículum. Hi ha diverses maneres d'encarar els fòrums: alguns són debats lliures sobre els gustos i 

preferències dels participants i d'altres s’orienten a la recerca de continguts. Els participants treballen 

individualment o amb el grup, segons la proposta, i sense el professor/a, ja que la pregunta és l’única 

intervenció que té el professor. Aquí es comprova la invisibilitat del docent de la qual he parlat abans i 

com la participació al fòrum, per si mateixa, és un estímul de treball. La interrelació dels alumnes és molt 

eficaç, també podem comprovar com s'apropien de l'espai i el fan un lloc de relació personal.

El treball que fem a la nau es pot visitar, però segons el moment de l'any escolar, han tornat a començar 

els cursos i, per tant, s’ha esborrat tot el treball anterior; de cada curs guardo còpies de seguretat amb 

les activitats fetes per restaurar en local en cas que calgui consultar resultats. 

Com a exemple d'aquestes activitats posaré captures de pantalla de tres dels fòrums de l'espai Imatge i 

Comunicació, estructurats a partir de tres propostes diferents. 

El primer fòrum, al qual anomenaré fòrum A, es tracta del comentari d'una imatge preferida. El fòrum 

següent, al qual anomenaré fòrum B, és un conjunt de preguntes relacionades amb el currículum de 2n 

d'ESO i, en part, de l'optativa de 4t d'ESO; les preguntes estan proposades de manera bastant àmplia. 

El que segueix és un fòrum per a una recerca concreta sobre comunicació i la pregunta és bastant 

acotada. En la imatge següent es poden veure els enunciats d'aquests fòrums, a més d'altres que no 

comentaré.
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Fòrum A: Penja una imatge que t'agradi i comenta per què l'has escollit... també comenta les imatges 

que t'agradin que hagin penjat els teus companys.

Fòrum B: Raonem sobre el llenguatge i les imatges. Les imatges expressen i comuniquen coses? Les 

imatges són un tipus de llenguatge? De quina altra manera ens podem expressar i comunicar? Quins 

altres tipus de llenguatge has trobat?

Fòrum C:  Què necessitem per comunicar-nos?  Creus  que hi  ha un esquema comú a tots els 

llenguatges?

Les preguntes o propostes de reflexió comencen des de l'experiència personal amb les imatges i es van 

endinsant en el tema de comunicació visual. 

En aquests fòrums han treballat alumnes de 2n i 4t d'ESO conjuntament, 96 alumnes han estat 
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convidats a participar; els alumnes, tret d’algunes excepcions, havien de participar des de casa i fora de 

l'horari escolar. El fòrum A, com es veu a la captura de pantalla següent, va tenir 336 intervencions, i no 

es descarta que n’hi pugui haver més abans d'acabar el curs.

Aquest fòrum inicial, tan concorregut, està més relacionat amb preferències personals que amb una 

pregunta concreta, és molt útil per començar i animar l'alumnat a la participació i a l'apropiació del lloc. 

A les captures de pantalla d'algunes intervencions als fòrums, que exposo com a pas de diapositives i en 

format web, mitjançat l’enllaç següent:

Galeria de captures19 de pantalla als fòrums. És important observar com:

Els alumnes utilitzen de manera informal el lloc i s'apropien de l'espai. Sense cap 

prejudici,  estableixen relacions personals entre si; cal tenir en compte que alguns alumnes no es 

coneixen personalment ja que són de grups diferents. L'espai fòrum funciona com a lloc de trobada 

entre subjectes. Contrasten gustos i opinions, es coneixen millor. Utilitzen vocabulari més propi de les 

xarxes socials que d'un espai de treball escolar, i des de les seves identitats i de manera natural van 

incorporant vocabulari més propi de l'àrea. Responen adequadament a les propostes de recerca. 

Si bé al fòrum A es proposa penjar una imatge, als B i C ja no se’n demana cap, però igualment els 

participants n’ofereixen algunes molt ben relacionades amb les preguntes; així, se serveixen d’imatges 

trobades per expressar conceptes abstractes i exemplificar les seves idees.

19 Si no s'obre l'enllaç anar a: http://phobos.xtec.cat/mjimen10/moodle/x/fo/index.html
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Des del debat sobre preferències personals passen a concretar conceptes sobre la qüestió i ofereixen 

un conjunt de continguts il·lustrats que esdevé un petit llibre de text molt aprofitable com a 

resultat de la cerca posada en comú.

Si bé la participació als fòrums és una tasca dins dels deures encarregats, no tots l'han feta, però si l’han 

aprofitat tots a l'hora de revisar i analitzar les intervencions a la classe.

És  així  com la  dinàmica  del  fòrums  esdevé  una  eina  molt  interessant per  aplicar  estratègies 

pedagògiques innovadores i més properes al nostre alumnat.

3.3. Presentació dels materials elaborats.

Experiències docents

Lectures útils al professorat:

La investigació de Glòria Sanz Pinyol, llicència retribuïda: Escriptura jove a la xarxa, Exploració de les 

pràctiques vernacles dels adolescents a Internet

La investigació d’Alfred Porres Pla, llicència retribuïda:  Relació pedagògica i experiència viscuda. Les 

aules de secundària com a llocs de trobada entre subjectes.

Experiències educatives a l’aula des d’un enfocament basat en la cultura visual: Jordi Macián i Alfred 

Porres.

Aquest material està en aquesta mateixa memòria en les pàgines precedents.

Entorn visual per moodle

Com ja he explicat abans, l'adequació de l'espai virtual ha resultat avantatjosa, és més fàcil de navegar i 

més adequada a la lectura de títols, propostes i imatges o obres exposades. La nau_moodle és un tema 

de moodle llis i clar, està pensat per a espais amb continguts en  moviment i molt acolorits. El gran 

avantatge d'aquest tema és que la capçalera es pot redissenyar des de l'administració. Cal anar a  > 

administració > primera plana > Paràmetres de la primera plana i des d’allí, utilitzant un senzill editor de 

text, es pot pujar un arxiu d'imatge i també posar el nom del lloc web. La imatge o logotip té l'opció de 

visualitzar-se repetida o no.

Hi ha dues versions disponibles: fons blanc/text negre i fons gris/text verd. Al tema de fons gris, més 
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extremat, la lletra manté la mateixa intensitat tonal que el fons i, per tant, passa desapercebuda; és 

bastant recomanable per a activitats amb predomini del blanc de fons com les de Dibuix Tècnic.

Aquests temes estan disponibles pel professorat i es poden baixar des del portal de la nau per carregar-

los al selector de temes del moodle propi. 

Per baixar els temes de l'entorn visual de la nau clica aquí

3.4. Espais de treball de la nau. Guia didàctica. Orientació pedagògica. Objectius i Continguts. Recursos i 

activitats.

Orientació didàctica

La nau: Visual i Plàstica en xarxa20 és una experiència oberta als alumnes. S'ofereix relativament buida de 

continguts i d’imatges per tal d'estimular l'alumnat a omplir-la amb els seus raonaments, la seva recerca i les 

seves imatges. Es vol arribar a la descoberta dels continguts mitjançant la participació als fòrums, als 

debats i amb el contrast d'idees i opinions  a la participació, com també a la creació d'imatges pròpies de 

l'alumnat sense cap contaminació prèvia.

El fet de presentar un curs net es contraposa al que està passant als cursos moodle actuals que, carregats 

de continguts, imatges i moviment, són un lloc intransitable i poc estimulant a les aportacions de l'alumnat.

A l'espai la nau també hi ha neutralitat en el tema de fons, o sigui l'entorn visual, dissenyat especialment per 

a aquesta experiència, com es pot veure al portal enllaçat a sota d'aquest document. Des del mateix portal, 

es pot baixar l'entorn visual per utilitzar-lo lliurement.

La sobrietat de la proposta educativa té com a objectiu “donar lloc” i convida a omplir l'espai de pensaments, 

vivències i creacions pròpies. Els especialistes en imatge sabem més que ningú d'aquesta contaminació 

visual i de l'estrès que comporta, que produeixen moltes vegades un tap en el procés creatiu i fins i tot 

provoquen l'adopció d'estereotips. Ens costa molt abstenir-nos de presentar a l'alumne les nostres pròpies 

produccions plàstiques, marcant, així, una distància lògica en destreses i criteris. Aquesta és una de les 

20 Per visitar els espais la nau anar a http://phobos.xtec.cat/mjimen10/moodle/
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raons perquè les indicacions per a les tasques siguin escrites i no es tracti de material interactiu; és una 

altra manera d'estimular la lectura, tot i que sigui en un document explicatiu.   Aquest espai de certa buidor 

conté una metodologia de les activitats que ajuda a organitzar i estructurar la feina, els continguts i, 

finalment, el raonament sobre els temes tractats. La tasca educativa es desenvolupa a partir de les activitats 

típiques de moodle: fòrums, consultes, glossaris, qüestionaris, presentació de diapositives i wikis, que 

s’aborden amb usos diferents i en què la participació de l'alumnat és essencial.

Els cursos moodle de la nau, visual i plàstica en xarxa, s'anomenen “espais de trobada” o “espais de treball” 

segon la seva funció, i no tenen les típiques característiques de crèdit. Els conceptes claus sobre educació 

artística de la nau se sintetitzen en el mapa conceptual següent:
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L'organització dels espais i la lliure navegació de la nau

Els participants de la nau pertanyen a un únic grup, el dels participants; no estan dividits per nivells 

d'escolarització i poden navegar per tot l'espai sense restriccions. Els espais de la nau estan organitzats de 

manera que els conceptes i continguts propis de la matèria interfereixin el mínim possible en la descoberta 

i la construcció del coneixement, estimulant així l'esperit de recerca del què, com i quan de les activitats. 

Sempre relacionats entre si, permetent la lliure navegació per totes les categories de tots els participants, 

els diferents espais se serveixen els uns dels altres; per tant, una tasca d'autoconeixement com pot ser la 

construcció d'un autoretrat o d'un simulacre es farà amb el suport dels espais Composició, Gimp, Inskape o 

algun altre que l'alumne cregui convenient. Els  espais de la nau, actualment, es reparteixin  en les 

categories següents:

Crea

Categoria  dedicada  al 
coneixement  mutu  i  a 
l'autoconeixement,  al 
treball  de  reflexió  i 
l’observació  de  l'entorn. 
Treballs de lliure creació: 
Fòrums  d'exposició  i 
comentaris dels treballs de 
l'alumnat.
La categoria crea  conté 
els espais:

      

Conceptes

Categoria  dedicada  a  l'ordenació  de  conceptes  sobre  els 
temes que componen el currículum de l'educació visual. És un 
recull  de  recursos  i  reflexions  orientats  a  la  comprensió 
conceptual de les tasques. L'activitat principal és el fòrum; 
mitjançant la reflexió conjunta els participants van construint 
els conceptes del tema. Els diferents espais s'utilitzen com a 
suport per a la tasca creativa i els recursos estan visibles 
segons  la  necessitat d'aprofundir  conceptualment el  tema; 
s'oculten si poden obstaculitzar la recerca inicial. La categoria 
conceptes conté els espais:

Procediments

Categoria  dedicada  a 
l'explicació  en  l'ús  de 
programari,  i  també  a  la 
normativa del lloc. És un recull 
de  tutorials  orientats  a 
l'execució  pràctica  de  les 
tasques.  Aquests  espais 
s'utilitzen  com a  suport  a  la 
tasca  creativa,   són  sempre 
visibles i estan pensats per ser 
utilitzats de manera autònoma; 
els  alumnes  els  fan  servir 
segons  les  necessitats 
d'aplicació  plàstica.  La 
categoria procediments  conté 
els espais:

Conèixer-se
Mira!
Pel·lis nostres
Projectes

Imatge i Comunicació
Composició
Disseny
Avalua't

Fotografia Digital
Gimp.1 Gimp.2 Gimp.3
Inskape
Disseny web 
l'Equip
La xarxa

Els cursos de la nau només són una estructura simple i oberta que ha de servir de base a noves formes i noves 
propostes educatives.
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Objectius i competències bàsiques dels espais la nau

Espai Competències bàsiques Objectius

Conèixer-se

És un espai de reflexió sobre la pròpia 
identitat i el coneixement de l’altre.

Comunicatives:

• Comunicació artística i cultural.

Metodològiques:

• Tractament de la informació i 
competència digital.

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

Específiques:

• Social i ciutadana

• Conviure el món.

*Comprendre la fotografia com a testimoni 
de tot el que ens envolta. 

*Comprendre el retrat fotogràfic com a eina 
per conèixer els seus companys i conèixer-
se un mateix.

*Reconèixer la presència de la imatge digital 
en el nostre entorn.

*Comprendre el funcionament de programes 
de retoc digital:El Gimp.

Fotografia Digital

És un tutorial molt senzill de fotografia.

Comunicatives:

• Comunicació artística i cultural.

• Comunicació audiovisual.

Metodològiques:

• Tractament de la informació i 
competència digital.

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

• Construcció del coneixement conjunt.

Específiques:

• Interacció amb el món físic

• Conviure el món.

*Aprendre a treballar en equip en entorns de 
treball col·laboratiu.

*Aprendre  a  utilitzar  correctament 
l’ordinador.

*Aprendre a utilitzar correctament la càmera 
fotogràfica.

*Observar  i  reconèixer  l'ambient  per 
fotografiar, des dels punts de vista formal, 
físic i social. 

*Aprendre  els  conceptes  bàsics  sobre 
fotografia.
*Reconèixer  el  lèxic  bàsic  del  llenguatge 
fotogràfic.

*Reconèixer l’impacte que té la tecnologia 
audiovisual sobre la nostra vida quotidiana, 
modificant els hàbits de consum, culturals, 
etc. 

*Tenir consciència de la influència que tenen 
els mitjans de comunicació audiovisual en la 
transmissió de valors i ideologies. 

*Enriquir el procés de treball i la creativitat 
amb l’ajut de les noves tecnologies. 

*Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i 
procediments artístics i els recursos TIC en 
les  propostes  i  creacions  personals  i 
col·lectives.
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Imatge i Comunicació

És un espai de reflexió i recerca sobre 
imatge i  el  fet comunicatiu. Necessita 
Gimp, només per adaptar les fotografies 
per pujar als fòrums

Comunicatives:

• Comunicació audiovisual.

• Comunicació artística i cultural.

Metodològiques:

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

• Construcció del coneixement conjunt.

Específiques:

• Conviure el món.

• Social i ciutadania.

*Desenvolupar l’aprenentatge de lectura 
d’imatge aplicant criteris de cultura visual, 
deixant en segon pla els criteris d'anàlisi 
d'imatge orientats a la semiòtica més propis 
del segle passat. 

*Construcció de missatges visuals propis.

*Desenvolupar criteris crítics d'anàlisi i 
avaluació dels mitjans de comunicació i de 
relació en xarxa.

Gimp.1 Gimp.2 Gimp.3

Són tutorials i s’apliquen en conèixer-se, 
disseny i disseny Web.

Comunicatives:

• Comunicació artística i cultural.

• Comunicació audiovisual.

Metodològiques:

• Tractament de la informació i 
competència digital.

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

*Conèixer  i  utilitzar  les  tècniques  i 
procediments de configuració de la manera 
que  ofereixen  els  programes  de  disseny 
digital.

*Conèixer, utilitzar i  valorar les  virtuts del 
programari lliure.

*Planificar el procés de retoc fotogràfic i de 
disseny  digital,  i  també  la  realització 
d'objectes, tot i reflexionant-hi, partint d'uns 
objectius prefixats. 

*Comprendre  els  conceptes  artístics  i 
visuals,  i  també  les  tècniques  i  els 
procediments que permeten la competència 
comunicativa graficoplàstica implicada en la 
fotografia i en el disseny digital.

Composició

És un espai independent
de conceptes i recursos. 
S’aplica en tot el lloc.

Comunicatives:

• Comunicació artística i cultural.

Metodològiques:

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Construcció del coneixement conjunt.

Específiques:

• Interacció amb el món físic

*Desenvolupar l’aprenentatge de l'expressió 
estètica organitzada amb codis específics 
del llenguatge visual.

*Compressió de les estructures internes que 
regeixen la forma i també les que es 
generen en la seva relació amb l'entorn.

*Compressió de la dinàmica expressiva i 
compositiva del color.

Disseny

És un espai independent
de conceptes i recursos

Comunicatives:

• Comunicació artística i cultural.

• Comunicació audiovisual.

Metodològiques:

• Tractament de la informació i 
competència digital.

• Aprendre a aprendre.

*Comprendre  els  conceptes  artístics  i 
visuals,  i  també  les  tècniques  i  els 
procediments que permeten la competència 
comunicativa graficoplàstica.

*Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i 
procediments artístics i els recursos TIC en 
les  propostes  i  creacions  personals  i 
col·lectives.

*Planificar  el  procés  de  disseny  i  de 
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Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

• Construcció del coneixement conjunt.

Específiques:

• Interacció amb el món físic

• Conviure el món.

realització  d'objectes  i  reflexionar-hi,  de 
manera individual i col·lectiva, partint d'uns 
objectius prefixats, i revisar i valorar en cada 
fase del projecte l'estat de consecució.

Inskape

És un tutorial que es combina amb altres 
espais en la realització dels treballs.

Comunicatives:

• Comunicació artística i cultural.

Metodològiques:

• Tractament de la informació i 
competència digital.

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

Específiques:

• Conviure el món.

*Planificar  el  procés  de  disseny  i  de 
realització d'objectes i reflexionar-hi, partint 
d'uns objectius prefixats.

*Conèixer  i  utilitzar  les  tècniques  i 
procediments de configuració de la manera 
que  ofereixen  els  programes  de  disseny 
vectorials.

*Conèixer, utilitzar i  valorar les  virtuts del 
programari lliure.

*Comprendre  els  conceptes  artístics  i 
visuals,  i  també  les  tècniques  i  els 
procediments que permeten la competència 
comunicativa graficoplàstica implicada en el 
disseny digital.

Disseny web

És un tutorial per als cursos superiors de 
l’ESO.

Comunicatives:

• Comunicació artística i cultural.

• Comunicació audiovisual.

Metodològiques:

• Tractament de la informació i 
competència digital.

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

Específiques:

• Conviure el món.

• Social i ciutadania.

*Conèixer  i  utilitzar  les  tècniques  i 
procediments de configuració de la manera 
que  ofereixen  els  programes  de  disseny 
web.

*Conèixer, utilitzar i  valorar les  virtuts del 
programari lliure.

*Planificar el procés de disseny d'una web 
partint d'uns objectius prefixats.

*Comprendre  els  conceptes  artístics  i 
visuals,  i  també  les  tècniques  i  els 
procediments que permeten la competència 
comunicativa graficoplàstica implicada en el 
disseny digital.

*Construcció  d’objectes  digitals  de 
navegació web propis.

*Desenvolupar  criteris  crítics  d'anàlisi  i 
avaluació dels mitjans de comunicació i de 
relació en xarxa.
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Avalua't

És un espai independent.
Per a avaluacions conjuntes.
S’aplica en tot el lloc.

Comunicatives:

• Comunicació audiovisual.

• Comunicació artística i cultural.

Metodològiques:

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

• Construcció del coneixement conjunt.

Específiques:

• Conviure el món.

• Social i ciutadania.

*Desenvolupar l’aprenentatge de lectura 
d’imatge aplicant criteris de cultura visual i 
els conceptes relacionats amb la tasca 
proposada.

*Aprendre a treballar en equip en entorns de 
treball col·laboratiu.

Mira!

És un fòrum social

Comunicatives:

• Comunicació audiovisual.

• Comunicació artística i cultural.

Metodològiques:

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

• Construcció del coneixement conjunt.

Específiques:

• Conviure el món.

• Social i ciutadania.

*Desenvolupar l’aprenentatge de lectura 
d’imatge aplicant criteris de cultura visual en 
un fòrum lliure d’exposició de tasques 
conjuntes.

*Comprendre  els  conceptes  artístics  i 
visuals,  i  també  les  tècniques  i  els 
procediments que permeten la competència 
comunicativa.

*Aprendre a treballar en equip en entorns de 
treball col·laboratiu.

Pel·lis nostres

És un fòrum social

Comunicatives:

• Comunicació audiovisual.

• Comunicació artística i cultural.

Metodològiques:

• Aprendre a aprendre.

Personals

• Autonomia i iniciativa personal.

• Construcció del coneixement conjunt.

Específiques:

• Conviure el món.

• Social i ciutadania.

*Desenvolupar l’aprenentatge de lectura 
d’imatge aplicant criteris de cultura visual en 
un fòrum lliure d’exposició de tasques 
conjuntes.

*Comprendre  els  conceptes  artístics  i 
visuals,  i  també  les  tècniques  i  els 
procediments que permeten la competència 
comunicativa.

*Aprendre a treballar en equip en entorns de 
treball col·laboratiu.
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Projectes
És un espai independent
per desenvolupar projectes

Segon les activitats proposades Segon les activitats proposades

l'Equip i La xarxa
Són espais específics que contenen la 
normativa del lloc.

Recursos i activitats moodle

Espai Recursos Activitats moodle

Conèixer-se

És un espai de reflexió sobre la 
pròpia identitat i el 
coneixement de l’altre.

Metodologia de treball
i
Descripció de l’espai 

Conèixer-se Clica

*GALERIA DE RETRATS 
El  retrat  que  t'ha  fet  el  teu 
company! (enllaç intern)

*MIRA  exemples  de galeries  de 
treball  similars  fets  a  classe 
(enllaços externs)

Fotomuntatges  de  cursos 
anteriors 
Cartells de cursos anteriors 
Simulacres de cursos anteriors

* 1 FÒRUM. Comenta el retrat que més t'agradi 

Penja al fòrum un retrat que t'hagin fet i comenta'l. 

També pots pujar un retrat de gent famosa o que trobis 

en algun anunci i  que et sembli interessant. Opina 

sobre tot el que penses dels retrats, inclou opinions 

sobre els retrats que surten als mitjans.

*CONSULTA: 

Fer  retrats  t'ha  ajudat  a  conèixer  millor  els  teus 

companys i a tu mateix?

* EXPLICACIONS mitjançant etiquetes de text, tasques i 

activitats: 

* 4 TASQUES: Càrrega avançada de fitxers i Penjar un 

fitxer

Puja els teus retrats 

Puja el teu fotomuntatge 

Penja el teu cartell 

Penja el teu simulacre

*GALERIES 

Com organitzar una exposició en línia mitjançant una 

galeria de treballs o un glossari d'autor.

Fotografia Digital

És un tutorial molt senzill de 
fotografia.

Metodologia de treball
i
Descripció de l’espai 

Fotografia Digital Clica

*Text  explicatiu  sobre  Pla 
d'enquadrament  i  camp  visual 
(etiquetes internes)

*web  per  experimentar 
l'enquadrament  i  camp  visual 
(enllaços externs)
*Galeria  amb  exemples  de 
diverses  maneres  d'enquadrar 
(enllaços externs)

* 2 FÒRUMS amb les propostes següents de reflexió:
Fòrum de reflexió: Comenta la foto que més t'agradi 
Puja una foto i comenta-la, opina sobre les fotos dels 
teus companys. 
La foto no pot tenir més de 300 píxels d'amplada!
Fòrum tècnic d'ajuda sobre les tasques de fotografia 
Opina sobre tot el que saps de fotografia!

*1 QÜESTIONARI 
Conceptes sobre la fotografia
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*Text explicatiu tipus tutorial, sobre 
Presa  de  Fotografies  (etiquetes 
internes, arxius desats a l'àrea de 
"Fitxers" del curs) 
*El tutorial Presa de Fotografies, 
també  en  PDF!  (enllaç  intern, 
arxius desats a l'àrea de "Fitxers" 
del curs) 
*Curset  de  fotografia  en  línia: 
Projecte  Sabadell  fes  Clic 
(enllaços externs)

*Tutorial  de  com  fer  un 
fotomuntatge  amb  GIMP 
(etiquetes internes, arxius desats 
a l'àrea de "Fitxers" del curs )
*Tutorial de com fer un cartell amb 
GIMP  (etiquetes  internes,  arxius 
desats  a  l'àrea  de "Fitxers"  del 
curs)

*Apunts  sobre  imatge  digital 
(arxius desats a l'àrea de "Fitxers" 
del curs):
La Imatge Digital. 
Color digital 
Web sobre El Color digital 
Tipus de càmeres

*1 WIKI
Apunts sobre la fotografia 
En  aquest  espai  pots  apuntar  totes  les  vivències  i 
coneixements que has experimentat amb la fotografia, la 
teva aportació enriquirà molt aquest llibre d'apunts!

*1 TASCA
Puja les fotografies del nostre centre Penjar un fitxer

Imatge i Comunicació

És un espai de reflexió i recerca 
sobre  imatge  i  el  fet 
comunicatiu.  Necessita  Gimp 
només  per  adaptar  les 
fotografies per pujar als fòrums

Metodologia de treball
i
Descripció de l’espai 

Imatge i Comunicació Clica

*Enllaços  a webs d'artistes amb 
missatge (enllaços externs):

El fotògraf Chema Madoz 
Joan Brossa, el mestre de Madoz 
El bloc de Boris Hoppek 
la web de Raquel Sakristan 
Bansky, el graffiter més famós

*Fitxa de cerca organitzada en la 
xarxa  sobre  missatge  visual 
(arxius desats a l'àrea de "Fitxers" 
del curs):
Baixa't la fitxa de recerca en open 
office 
Baixa't la fitxa de recerca en word 

*Documents explicatius de com es 
fa  un glossari  (arxius  desats  a 
l'àrea de "Fitxers" del curs):

Saps què és un Glossari? i Com 
es fa?
Com fer el glossari Exposició en 
Xarxa

*Glossaris

Glossari  general  de  recursos 
sobre les arts visuals: Preferits d 
@rt_tic 
Glossari  d'autor:  Exposició  en 
X@rxa

*9 FÒRUMS amb les propostes de reflexió següents

IMATGES I CREACIÓ ARTÍSTICA 
Penja una imatge que t'agradi i comenta el perquè
LES IMATGES EXPRESSEN I COMUNIQUEN? 
Raonem sobre el llenguatge i les imatges:
Les imatges expressen i comuniquen coses?
Les imatges són un tipus de llenguatge?
De  quina  altra  manera  ens  podem  expressar  i 
comunicar?
Quins altres tipus de llenguatge has trobat?
CREUS QUE HI HA UN ESQUEMA DE COMUNICACIÓ 
COMÚ A TOTS ELS LLENGUATGES? 
Què necessitem per comunicar-nos?
Creus que hi ha un esquema de comunicació comú a 
tots els llenguatges?
PARLEM DEL LLENGUATGE VISUAL 
Quins elements plàstics ens serveixen per comunicar 
idees, conceptes i sentiments?
ANALITZA UN ANUNCI
QUÈ ÉS LA COMUNICACIÓ? 
Hem parlat molt sobre comunicació a classe, però seria 
interessant que fessis una reflexió i que pensessis per tu 
mateix  les  característiques  d'aquesta  activitat  tan 
universal.
LES  NOVES  TECNOLOGIES  AJUDEN  LA 
COMUNICACIÓ? 
Primer, m'agradaria que diguessis què són les noves 
tecnologies i quins elements concrets les componen; 
després pensa, investiga si la gent es comunica més ara 
que abans.
QUÈ  SAPS  SOBRE  LA  PUBLICITAT  I  LA 
PROPAGANDA?
Els missatges dels mitjans de comunicació contenen una 
gran part de publicitat i propaganda: Què opines sobre 
aquestes estratègies de venda o persuasió? Penses que 
la gent compra més del que pot pagar incitada per la 
publicitat? Penses que els ciutadans...
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*Power Point d'anuncis publicitaris 
(arxius desats a l'àrea de "Fitxers" 
del curs):

Observa  aquests  anuncis  i 
recorda tot el que has après…

*Enllaç  extern  a  un  bloc  de 
missatges  visuals  fets  per 
alumnes:
Mira aquest bloc ple de missatges 
visuals  pel  40è  aniversari  d'un 
centre 
*Enllaç a una galeria de treballs 
d'alumnes (enllaços externs):
Galeria de missatges visuals

QUINA  RELACIÓ  TENEN  AQUESTS  CONCEPTES 
AMB LA NOSTRA MATÈRIA I AMB EL DISSENY?

*CONSULTA després de visitar les webs d'artistes:
Quina  coincidència  té el  llenguatge visual  d'aquests 
artistes?

*WIKI  que funciona com a resum dels coneixements 
trobats: 
Apunts sobre Missatge Visual: aquesta wiki és un recull 
d'apunts de tot el  que s'ha parlat als  fòrums sobre 
missatge visual .

* 2 TASQUES: Penjar un fitxer
Puja la teva fitxa de recerca 
Puja el teu treball sobre missatge visual

Gimp.1 
Gimp.2
Gimp.3

Són tutorials i s’apliquen en 
conèixer-se, disseny i disseny 
Web.

Metodologia de treball
i
Descripció de l’espai 

Gimp.1 Clica
Gimp.2 Clica
Gimp.3 Clica

Gimp.1

Arxius  jpg  desats  a  l'àrea  de 
"Fitxers" del curs i presentats en 
format etiquetes:
*Imatges  tutorials  amb 
explicacions  sobre  els  temes 
següents

Nivell violeta

Obrir un arxiu
Retoc bàsic: Brillantor contrast
Retoc bàsic: Balanç de color
Guardar un arxiu
Guardar  un arxiu  amb un altre 
nom: Anomena i desa
Eines de selecció: El rectangle
Retallar/escapçar una fotografia 
Escalar/canvi  de  mides  d'una 
fotografia 

Nivell blau

Millorar la foto: Els  nivells  i  les 
corbes.
Retocar una foto: Clona Convolve
Diàleg Historial

Gimp.2 

Arxius  jpg  desats  a  l'àrea  de 
"Fitxers" del curs i presentat en 
format etiquetes:
*Imatges  tutorials  amb 
explicacions  sobre  els  temes 
següents

Nivell verd
Tema 1
Configuració de l'espai de treball:
Barra del títol
Barra del menú

Les activitats es desenvolupen en altres espais
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Caixa d'eines
La finestra de la imatge
Les finestres de diàlegs: Capes, 
canals, camins i desfer.
Conveniències  en  desar  i  obrir 
una imatge.
Les diferents eines de selecció.
Modes i tipus de seleccions.
L'eina camins.
Exemple  d'aplicació  1:  Com 
dibuixar un cotxe

Tema 2
Exemple  d'aplicació  2: 
Fotomuntatge,  com retallar  una 
imatge
com netejar les vores fins treure’ls 
tot el fons i com muntar un altre 
fons.

Gimp.3

Tema 1
Nivell Vermell

Treballar amb capes
L'opció mode
Exemple d'imatges creades amb 
capes
Capes en una imatge nova. 
Crear capes noves.
Opacitat d'una capa.
Seleccions flotants.
Menú contextual del diàleg capes
Desar una imatge amb capes.
Desar una imatge amb capes com 
animació.
Crear una màscara de capa.
Les eines de transformació d'una 
capa o selecció.
Ressaltar  elements  d'una 
fotografia.
Fer un collage d'imatges
Afegir text a una imatge

Tema 2
Nivell Blanc

Animacions amb Gimp

Composició

És un espai independent
de conceptes i recursos. 
S’aplica en tot el lloc.

Metodologia de treball
i
Descripció de l’espai 

Composició Clica

*Textos per llegir i deduir què és la 
composició. (etiquetes)

*La composició.  Web local  amb 
breu  presentació  del  tema 
composició (arxius desats a l'àrea 
de "Fitxers" del curs)

*Web sobre Ritme i Simetria en la 
composició (enllaços externs):
*Web: La composició i les lleis de 
percepció.  Slideshare.  (enllaços 
externs)

*Quadre  de  les  opcions 

* 2 FÒRUMS amb les propostes següents de reflexió
Què és la composició? 
Després  de  llegir  els  textos,  què  opines  sobre  la 
composició? 
Quines sensacions et donen els colors? 
Creus  que el  contingut del  quadre  de sensacions  i 
associacions dels colors és cert? 
Comenta les sensacions més comunes que tens amb 
determinats colors.
*2 QÜESTIONARIS
Anàlisi d'Imatge: mira aquests dos anuncis i analitza'ls 
amb el qüestionari següent
Rostres Delirants: Compara i descobreix estils artístics

*1 TASCA:  Composicions de lliure creació Penjar un 
fitxer
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compositives bàsiques en format 
jpg  (arxius  desats  a  l'àrea  de 
"Fitxers" del curs)

*Quadre  de  Classificació  de  la 
Forma  en  format  jpg  (arxius 
desats  a  l'àrea  de "Fitxers"  del 
curs) 

*Power  Point  La  forma 
tridimensional:  Diapositives 
(enllaços externs)

*Quadre  El  Color:  Sensacions  i 
Associacions.  Connotacions  dels 
colors. (etiqueta, recurs intern de 
moodle  amb enllaços  externs  a 
wikipedia)

*Web  sobre  El  Color  (enllaços 
externs)

*Galeria  d'exemples  de 
interrelacions  compositives 
(enllaços externs): 
Treballs  d'alumnes  de batxillerat 
artístic,  han  aplicat  estratègies 
compositives  i  han fet un recull 
d’anuncis  relacionats  amb  el 
tema.

*Enllaços  a  webs  d'artistes 
d’història  de  l'art  (enllaços 
externs):
El Postimpressionisme 
Paul Cézanne 
Paul Gauguin 
Vincent Van Gogh 
Surrealisme 
Salvador Dalí 
Cubisme 
Georges Braque 
Pablo Picasso 
Les Avantguardes Artístiques del 
Segle XX 
Joan Miró 
Contemporani:  Web  d'artistes 
interessants: La Canalla Condal 

*Glossaris
Enllaç intern que s'ha de fer una 
vegada  restaurat  el  curs,  al 
Glossari  general  de  recursos 
sobre les arts visuals: Preferits d 
@rt_tic que és al curs d'Imatge i 
Comunicació: Proposta de buscar 
webs  d'artistes  contemporanis  i 
afegir-los al glossari
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Disseny

És un espai independent
de conceptes i recursos

Metodologia de treball
i
Descripció de l’espai 

Disseny Clica

*Textos per llegir i deduir què és el 
disseny i quina funció compleix en 
la societat. (etiquetes)

Diversos  enllaços  i  textos sobre 
tipus de programes de disseny i el 
funcionament i aplicació, i també 
l'organització de l'espai de treball i 
l'equip: 

*MIRA:  Alguns  programes  de 
composició,  edició  i  disseny 
segons sistemes operatius (arxius 
desats  a  l'àrea  de "Fitxers"  del 
curs) 
*MIRA: Aquesta web que ensenya 
a  organitzar-se  per  dissenyar 
digitalment (enllaços externs)

*MIRA exemples de dissenys fets 
a classe (enllaços externs)
ICONES 
LLETRES 
PORTALS WEB 
LLOCS PER CREAR EN XARXA

*Document orientatiu sobre: 
Publicitat  i  Propaganda. 
Conceptes.

*Exemple d'un projecte de disseny 
publicitari per al centre.

*CONSULTA 3 àmbits del disseny

* 2 FÒRUMS amb les propostes de reflexió següents:

Opina: El Disseny, definició, concepte i funció social 

Què és el disseny? Opina... Explica al fòrum el que 
has trobat a la recerca i quina conclusió has tret de les 
lectures anteriors. Comenta les opinions dels teus 
companys.
Comenta els àmbits del disseny, pots pujar-hi imatges 
d'exemple.

* 1 FÒRUM tècnic 
Demana ajuda als teus companys per solucionar 
dificultats en el teu disseny 

*2 TASQUES
Puja els treballs de disseny que has fet per lliure 
Càrrega avançada de fitxers
Fes un recull de publicitats 
Penjar un fitxer

Inskape

És un tutorial que es combina 
amb altres espais en la 
realització dels treballs.

Metodologia de treball
i
Descripció de l’espai 

Inskape Clica

*Tutorial  d'Inskape  (enllaços 
externs)

*Manual (arxius desats a l'àrea de 
"Fitxers" del curs)

*Explicació  en  format  etiqueta 
sobre el Real Player i l'enllaç de 
com  baixar-lo  i  instal·lar-lo  a 
l'ordinador.  (etiquetes  i  enllaços 
externs )

*Vídeos  Tutorial  d'Inskape  del 
Professor Xavier Beà, presentats 
en  forma  d'etiquetes,  amb 
descripció de la tasca i amb enllaç 
extern  als  tutorials.  (etiquetes  i 
enllaços externs ) 

Vídeo tutorial 0 
Vídeo tutorial 1 
Vídeo tutorial 2 
Vídeo tutorial 3 
Vídeo tutorial 4 
Vídeo tutorial 5 
Vídeo tutorial 7 (amb el vídeo 7 es 
fan les tasques 6 i 7)

*7 TASQUES
Penjar un fitxer i Càrrega avançada de fitxers

Puja la tasca 1 de l'Inskape: La lletra del teu nom. 

Puja la tasca 2 de l'Inskape: Un logotip com el de Fagor.
 
Puja la tasca 3 de l'Inskape: Una graella amb dues 
paraules 

Puja la tasca 4 de l'Inskape: Un logotip com el de Nike. 

Puja  la tasca 5 de l'Inskape: Un logotip com el de 
Mitsubishi. 

Puja la tasca 7 de l'Inskape: Una torre de cubs. 

Puja els treballs de disseny que has fet per lliure 
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Disseny web

És un tutorial per als cursos 
superiors de l’ESO.

Metodologia de treball
i
Descripció de l’espai

Webs Clica

*Text  introductori  en  format 
etiqueta i  amb enllaços  externs 
(etiquetes i enllaços externs)
 
Què  vol  dir  web?  On  són  les 
webs?  Al  Maquinari?  Al 
Programari? A la xarxa?

*Text explicatiu: Cal que sapiguem 
unes  quantes  coses  més sobre 
els sistemes Operatius (etiquetes i 
enllaços externs) 

*Text  explicatiu:  Dissenyar  en 
llibertat:  El  programari  lliure 
(etiquetes i enllaços externs) 

*Text  explicatiu:  Breu  descripció 
de l'estructura i del concepte de 
web (etiqueta) 

*Web local tutorial feta amb Nvu. 
El contingut de la web explica com 
es fa una web i que conté enllaços 
a  tutorials  de  Youtube  (arxius 
desats  a  l'àrea  de "Fitxers"  del 
curs i enllaços externs)

*Text  explicatiu:  Breu  descripció 
del procés de treball: Comencem 
la web (etiqueta)

*Tutorial Nvu-Kompozer (enllaços 
externs ) 

*Tutorial  disseny  web  amb 
programari  lliure  (enllaços 
externs ) 

*Codi font índex (arxius desats a 
l'àrea de "Fitxers" del curs)

*Codi font taules (arxius desats a 
l'àrea de "Fitxers" del curs)

*Galeries  d’exemples  (enllaços 
externs)

*1 TASCA
Penja la maqueta de la teva web. Càrrega avançada de 
fitxers

Avalua't

És un espai independent
Per avaluacions conjuntes.
S’aplica en tot el lloc.

Metodologia de treball
i
Descripció de l’espai 

Avalua't Clica

L'espai  està  format  per  temes, 
cada tema correspon a un tipus 
de tasca que es vol avaluar pel 
conjunt de la  classe;  els  temes 
estan  formats  per  qüestionaris 
idèntics en els quals només varia 
el nom de l'obra.

El curs o espai s'ha de configurar 
segon les taques que s’avaluaran. 
Ara  només  té  dos  temes 
d'exemple  amb  dos  tipus  de 
qüestionaris molt senzills, un per a 
fotografia i un altre per a vídeo. 

Qüestionaris d’avaluació.
(fitxers del curs)
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Aquests dos qüestionaris estan en 
una  carpeta dins  de fitxers  del 
curs. S'han d'anar restaurant els 
qüestionaris  segons  les 
necessitats i canviant-los  el títol 
original  pel  de  l'obra  que  s’ha 
d’avaluar, així farem qüestionaris 
clons  amb  diferents  títols.  Les 
preguntes  dels  qüestionaris  es 
poden modificar fàcilment.

Mira!

És un fòrum social

Pel·lis nostres

És un fòrum social

Projectes
És un espai independent
per desenvolupar projectes

Segon les activitats proposades Segon les activitats proposades

l'Equip i La xarxa
Són espais específics que 
contenen la normativa del lloc.

espais amb recursos específics de 
la nau

espais amb activitats
específiques de la nau

  
     

Nivells educatius recomanats

Espais de creació Espais  conceptuals Nivells Educatius Espais procedimentals

Fòrums  socials  per  ensenyar  i 

repensar la pròpia imatge. Anàlisi 

de la tasca pròpia, dels companys i 

de la tasca conjunta. 

Recursos. Consultes 

i qüestionaris d'anàlisi 

i autoanàlisi.

Poques activitats tipus tasca.

És  possible  utilitzar, 

només  en  part,  alguns 

recursos, activitats

i  estratègies  d'un 

determinat espai, en tots 

els nivells educatius.

Recursos/Tutorials 

enfocats a una activitat plàstica concreta que 

s'apliquen en altres espais.

Conèixer-se

Mira!

Projectes

2n i 3r cicle 

primària

Fotografia Digital

Gimp.1 nivell violeta 
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Conèixer-se

Mira!

Projectes

Composició

Avalua't

1r cicle 

secundària

1r d'ESO

Fotografia Digital

Gimp.1 nivells violeta i blau

Gimp.2 nivells verd i blanc

Conèixer-se

Mira!

Projectes

Imatge i comunicació 

(tema1)

Composició

Disseny

Avalua't

1r cicle 

secundària

2n d'ESO

Fotografia Digital

Gimp.1 nivells violeta i blau

Gimp.2 nivells verd i blanc

Inskape. Tema 1

Mira!

Pel·lis nostres

Projectes

Imatge i comunicació

Composició

Disseny

Avalua't

2n cicle  

secundària

Fotografia i Vídeo  Digital

Gimp.1 nivells violeta i blau

Gimp.2 nivells verd i blanc

Gimp.3 nivells vermell i blanc

Inskape. Tema 1 i 2

Disseny web

Mira!

Pel·lis nostres

Projectes

Imatge i comunicació

Composició

Disseny

Avalua't

1r i 2n cicle  

secundària

Procediments lliures

Treballs de creació lliure

utilitzant els recursos propis de l'espai o 

d'altres  recursos  que  l'alumnat  hagi 

trobat.

Espais de construcció del coneixement en xarxa

L’espai troncal, Imatge i Comunicació, ha estat creat amb quasi totes les activitats específiques de moodle 

per tal que l’alumnat aprengui l’ús del lloc web. Les activitats s’encaren des de la interrelació, com ara 

fòrums de debats i intercanvis d'idees sobre un tema. Fòrums d'aprenentatge i de recerca. Altres activitats i 

confrontació d'opinions com enquestes, qüestionaris i consultes. I, finalment, Wikis de resum i conclusió 

sobre el que s'ha trobat. L'alumnat desenvolupa una dinàmica rica i variada dins de moodle, aprèn a 

navegar, a moure's amb familiaritat i a utilitzar l'espai amb totes les seves possibilitats.

A l’espai coneix utilitzem el retrat com a mitjà de coneixement de l’altre i de nosaltres mateixos. El mot 

coneixement ha donat títol al crèdit inicial de l’espai la nau. El macrocrèdit Fotografia i Coneixement21 s’ha 

desglossat en conceptes, procediments i activitats, ja que resultava bastant pesat de navegar i d’altra 

21 Fotografia i Coneixement, el crèdit del programa Art-Tic i la tasca inicial al moodle, es poden consultar a:
 http://lamarta-profe.bloc.cat/post/10597/247620
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banda la barreja de recursos i tutorials dins del mateix espai distreia la tasca creativa. L’anàlisi dels errors 

comesos a l’antic crèdit va ser el motor de canvi de tot l’espai, en el qual he creat petites unitats 

didàctiques que s’interrelacionen les unes amb les altres però no interfereixen en les tasques creatives ni 

tampoc en les de recerca dels conceptes.

L’espai coneix, doncs, conserva l’esperit amb el qual es va crear l’espai original: en retratar els companys, 

l’alumne els coneix una mica més, hi intima, se’ls apropa. En retocar les fotos del seu model, l’observa i, 

com tots sabem, tothom introdueix en les imatges que observa una part de si mateix, de les seves 

experiències anteriors, de la seva memòria, la seva imaginació i, en definitiva, de la seva percepció del 

món. El retrat dins del crèdit esdevé terapèutic i fa la funció de reforç de la identitat pròpia i de grup.

Dins de les tasques de retoc digital també desenvolupem una sèrie de simulacres que van des del retoc 

senzill que pot dissimular una petita ferida o acne, fins a canviar totalment el color de la pell o la roba.

El sentit d’aquests simulacres22 és que l’alumne identifiqui clarament el mecanisme que utilitzen gairebé 

tots els mitjans de comunicació per fer persones i ambients més agradables i especials. Recordo la citació 

de Bauman (2006) «La pràctica d’aquest art s’ha posat a l’abast de la gent a través del simulacre, un 

fenomen, segons la  descripció memorable de  Jean  Baudrillard, molt semblant a  les  malalties 

psicosomàtiques, que, com és sabut, esborren la diferència entre les ”coses com són” i les “coses com 

aparenten ser”, o entre la ”realitat” i la “il·lusió”, la situació veritable i la seva simulació» (Bauman, 2006). 

L’alumne ha de tenir molt clar el «joc» d’aquestes tècniques. El raonament de l’alumnat, en acabar 

l’experiència, ha de ser: «si jo puc canviar la meva imatge i col·locar-la on vulgui... potser aquell 

personatge que tant m’agrada no és així de debò. O... pot ser que aquell anunci tan engrescador no sigui 

del tot real?». 

En un article que s’ha publicat explico amb més detall el sentit d’aquesta activitat, també hi ha imatges 

que il·lustren els resultats, els escrits sobre el fet de conèixer-se, conèixer l’altre, i també l’entorn mediàtic; 

tot plegat es pot consultar a la revista Reire23. 

22 Exemple sobre els simulacres de la nau, Power Point: http://phobos.xtec.cat/mjimen10/moodle/x/simulacres.pps  i  Galeria de 
simulacres: http://phobos.xtec.cat/mjimen10/moodle/x/simulacres/index.html

23 A l'article “La nau, una proposta per navegar els mitjans” a la revista Reire, de la pàgina 87 a la 91, es tracta la qüestió del retrat i del 
simulacre. REIRE, revista d'innovació i Recerca en Educació, ICE. //REIRE, Núm 2, maig 2009 //ISSN: 2013-2255 //Dipòsit legal: B.54658-
2008 http://www.raco.cat/index.php/reire/article/viewFile/131530/181348
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Un altre espai singular és “Avalua’t”. Es tracta d’un lloc de qüestionaris sobre les tasques que s’han fet per 

tal d’avaluar-les, que pot fer tothom, i el resultat és la valoració de la tasca, no de l’alumne/a que ha fet el 

qüestionari. Aquesta és una manera poc ortodoxa d’utilitzar el qüestionari però esdevé una eina diferent 

ideal per a la participació ordenada en l’anàlisi de l’obra dels companys i de la pròpia.

Els espais la nau a l’abast de tothom

A l'hora d'escollir els cursos de la nau per restaurar a l'espai moodle d'un altre centre, es recomana valorar 

la interrelació dels espais; per exemple, hi ha activitats dins dels cursos que sense els tutorials no es 

podrien fer. Per exemple, l'espai Imatge i Comunicació és l'eix conceptual i també conté 2 glossaris que es 

poden enllaçar als altres cursos per poder completar-los des de totes les vessants de la matèria. L'espai 

composició, si bé és breu i conté recursos i continguts, és bastant útil, alhora, per a la realització de 

dissenys i fotomuntatges. Els espais dedicats a la normativa del lloc, exposicions i fòrums socials no estan 

a disposició per ser descarregats pel fet que són molt específics de l'aula del nostre centre.

Els espais de la nau són cursos moodle de disseny molt senzill, la majoria de continguts i propostes són 

solament text de diferents colors que està enquadrat en taules fetes en Open Office perquè el text 

mantingui la mateixa mida d'amplada. Tot editat en etiquetes, recurs propi de moodle, fàcilment editables. 

Estan pensants perquè el professorat els modifiqui, afegeixi o tregui activitats i continguts, canviï títols, 

consignes i propostes sense dificultat. En visitar l’espai la nau, cada espai té una informació sota el nom, 

indicada amb la paraula “Info” i un enllaç per descarregar-se el curs indicat amb la paraula “baixa”; de 

totes maneres, a la taula següent es veu la relació entre els espais i la forma de descarregar-se els cursos 

i la fitxa explicativa.

Taula de relació dels espais la nau

Clicant a “Fitxa” s’accedeix a l’explicació, els objectius, els continguts, les competències bàsiques relacionades i la metodologia de 
treball. Per baixar-se el curs s’ha de clicar a “baixa”

Conèixer-se Imatge i Comunicació Fotografia Digital

És  un espai  de reflexió  sobre la 
pròpia identitat i el coneixement de 
l’altre.  Necessita Fotografia digital i 
Gimp.

És un espai de reflexió i recerca sobre imatge i 
el fet comunicatiu. Necessita Gimp només per 
adaptar les fotografies i pujar-les als fòrums

És  un tutorial  molt senzill  de 
fotografia i s’aplica a conèixer-
se,  disseny i  disseny Web. 
També és útil per a composició, 
imatge i comunicació i disseny.

Fitxa Baixa Fitxa Baixa Fitxa Baixa
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Mira! Composició Gimp.1 Gimp.2 Gimp.3

És un fòrum social.
No disponible

És un espai independent de conceptes i recursos. 
S’aplica a tot el lloc.

Són  tutorials  i  s’apliquen  a 
conèixer-se,  disseny  i 
disseny Web

Fitxa Baixa Fitxa Baixa

Pel·lis nostres Disseny Inskape

És un fòrum social.
No disponible És un espai independent de conceptes i recursos. És un tutorial que es combina 

amb  Gimp en  l’edició  dels 
treballs per passar-los a altres 
formats (jpg-gif-png) S’aplica a 
disseny i disseny Web

Fitxa Baixa Fitxa Baixa

Disseny web Avalua't Entorn Visual

             

És un tutorial, però necessita 
disseny i Gimp. 

És  un  espai  independent  per  a  avaluacions 
conjuntes. S’aplica a tot el lloc.

   
És un tema de moodle llis i clar; 
està  pensat  per  a  espais  amb 
continguts  en  moviment  i  molt 
acolorits. Es pot carregar al mateix 
espai moodle per a FTP i instal·lar 
des del selector de temes.

Fitxa Baixa Fitxa Baixa Fitxa Baixa

l'Equip

És  un  espai  específic  que  conté  la 
normativa del lloc. No està disponible 
per baixar-lo

La xarxa

És un espai específic que conté la normativa del 
lloc. No està disponible per baixar-lo

Projectes

És  un  espai  independent  per 
desenvolupar projectes.  No està 
disponible per baixar-lo

3.5. Resum del material presentat

*Lectures d’experiències pedagògiques relacionades amb la reorientació de la Visual i Plàstica.

*Entorn visual moodle en format de tema per carregar des de l’administració del lloc moodle   del 
professorat, per a l’adequació visual de l’entorn moodle a la Visual i Plàstica.

*Cursos moodle amb currículum de Visual i Plàstica per carregar al lloc moodle del professorat

Conèixer-se
Imatge i Comunicació
La Composició
Disseny
Gimp.1
Gimp.2
Gimp.3
Inskape
Disseny Web
Avalua't
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*Fitxes d’orientació didàctica dels cursos

*web presentació24 amb resum de la llicència, amb un espai per baixar els cursos, i enllaços d’interès.

* Espai, dins de la web presentació,  dedicat a enllaços d’interès organitzats mitjançant el Delicious art_ic25 

(art innovació comunicació) amb els següents Tags disponibles:

Educació 
Educació Visual 
Educació Visual i Plàstica
Recursos 
Tic
Pedagogia 
Llicència
(Etiqueta llicències retribuïdes del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya)
Aportació del Professorat
(Etiqueta aportacions del professorat que treballa dins de l’àmbit del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya)

Art 
Artistes
Centre Creativitat
(Centres de pensament i creativitat contemporània)
Pensament 
Canvi Social 
Art-Funcio-Social 
Cultura Visual

4.- Conclusions 

4.1. Introducció a la conclusió

Cultura – xarxa - territoris compartits

Construir el jo, el propi pensament... el coneixement del món... com a procés col·lectiu... a la xarxa...

 

Mc Luhan va dir quan encara no existia Internet: “Les tecnologies són extensions del cos. Era la primera 

idea d’aldea global, ara ja hi som, en una xarxa que no hem construït nosaltres, en què la nostra 

presencia virtual és quasi inexcusable”.

 

24 Web presentació de la llicència: http://www.xtec.cat/~mjimen10/

25 Per veure els enllaços d’interès anar a: http://www.delicious.com/art_ic
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Romà Gubern, al seminari la web mediatitzada26, expressava conceptes molt rics sobre aquest tema, 

per exemple: “La novetat digital, el gran output, són les simulacions (mimesis) i les quimeres (fantasies) 

i la gran facilitat per desenvolupar-les, de vegades les quimeres es disfressen de simulacres. També 

pren preponderància la metamorfosi o “morfing”, transformació per trampes digitals. L’origen de la 

imatge digital és al disc dur, es pot manipular sense deixar rastre, és la mentida invisible. L’artista digital 

fa un procés invers al pintor, realitza l’obra virtual, i de la virtualitat la porta a la realitat”.

 

Construir la realitat des de l’ordinador és un concepte inquietant.

 

Criteris recents de la física demostren que la realitat està inextricablement lligada a la naturalesa de la 

consciència humana, i que la creença que hi ha una única realitat veritable ha deixat de tenir validesa i 

utilitat per al coneixement.

De realitats, n’hi ha moltes, infinites. La realitat no només és aquesta, aquí davant nostre, 

és més que això: és una construcció individual que porta a la col·lectivitat per poder existir, i posseeix 

infinites possibilitats per al desenvolupament d'una experiència real.

La realitat sempre és una realitat construïda. Percebem la realitat a partir de les vivències personals i les 

experiències compartides. La realitat també és la realitat construïda per moltes mirades, i la mirada ha 

canviat.

 

Cal estimular el saber mirar, les maneres de veure més que el veure indiscriminadament.  Potser 

aquesta és una de les diferències entre ser competent o no, ser alfabet o no, digitalment parlant.

 

Els conceptes de Fernando Hernández27 sobre la qüestió, en relació amb els estudis de cultura visual i 

en funció de la tasca educativa, ens porten a un món de reflexions:

 

“Avui quan es parla de cultura visual es fa, com a màxim, en tres sentits: (a) com un camp d’estudi 

transdisciplinar que indaga sobre las pràctiques de mirar i els efectes de la mirada sobre qui mira; (b) 

com un paraigües sota el qual s’inclouen imatges, objectes i artefactes del passat i del present que 

donen compte de com veiem i ens veuen; i (c) com una condició cultural que, especialment en l’època 

actual, està marcada per la nostra relació amb les TIC,  afecta sobre com ens veiem a nosaltres 

mateixos i al món. No és, per tant, un què (objectes, imatges) ni un com (mètode per interpretar el que 

26Seminari la web mediatitzada 2009: http://www.lab-livemedia.net/jornades2009/programa_cat.html

27Alguns llibres de Fernando Hernández:  Educación y cultura visual (1997) Publicaciones M.C.E.P. I també: Espigadoras de La Cultura 
Visual: Otra Narrativa Para La Educación de Las Artes Visuales (2007)  Barcelona.  Ediciones Octaedro
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veiem). És  l’espai d’interacció entre el qual veiem i com ens visualitzen amb allò que veiem. En 

definitiva, la cultura visual, quan es refereix a l’educació, es pot articular com un creuament de relats en 

rizoma que permet indagar sobre les maneres culturals de mirar i els seus efectes sobre cadascun de 

nosaltres.

En aquest espai de creuament trobem les il·lustracions i les produccions artístiques que porten els nens 

i les nenes que acudeixin a l’escola i als centres d’arts. Una proposta educativa des de la cultura visual 

pot ajudar-los a contextualitzar els efectes de la mirada i, mitjançant pràctiques crítiques, explorar les 

maneres per mitjà de les quals les mirem i que fan que el que mirem ens conformi i ens faci fer el que 

els altres volen que siguem, i així poder elaborar respostes no reproductives a l’efecte d’aquestes 

mirades.”

 

En altres comentaris, Fernando Hernández diu “són les mirades les que construeixin les històries, no les 

històries les que construeixin les mirades. El subjecte visualitzador construeix”.

 

“El jo en la relació: el que hi ha a la ment d’un individu no té un caràcter essencialista sinó que és efecte 

de l’esfera social circumdant.”

 

“La pedagogia té a veure amb la construcció de la identitat, la bona pedagogia ajuda a canviar de lloc.”

 

“L’eix  de  l’educació  és  el  subjecte,  no  la  imatge,  ni  cap  altre  contingut,  ni  cap  altre  objecte 

d’estudi”.            

Jesús Sánchez Moreno opina que la Cultura Visual és un saber tàctic, estratègic, que, com tot 

saber, desborda àmpliament el marc rígid dels sabers disciplinats. Aquests conceptes són del seu 

article “Cautivos en la sociedad del espectáculo. Una aproximación a la didàctica crítica de la mirada”28; 

el títol ja parla per si mateix.

La sensació de tenir la mirada captiva a les múltiples pantalles tan sensuals i rutilants és una idea que 

sobta.

 

M’ho sembla a mi o és cert que avui el món s’esdevé als escenaris muntats pels mitjans i el mirem per 

les pantalles?

28Article: “Cautivos en la sociedad del espectáculo. Una aproximación a la didáctica crítica de la mirada”, de Jesús Angel Sánchez 
Moreno, la localització de la publicació a http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2492921
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 Al V Congrés Internet, Dret i Política: Protecció de dades i xarxes socials29:

Franck Dumortier, investigador del Centre de recherches informatique et droit (FUNDP-CRID) en la 

ponència "Facebook and risks to de-contextualization of personal information" concreta aquests aspecte 

sobre la xarxa:

Cal mantenir la privacitat de l’ésser humà. El problema és que el dret a la privacitat ha evolucionat 

de la mateixa manera que evoluciona la realitat contextual. La gent ha de poder construir la identitat 

personal a la xarxa en la base de contextualitzar la informació en els espais que un escull a partir de 

les relacions establertes.

Els usuaris deixen de ser individus i comencen a actuar com a dividus: dividint l’ús de les seves 

informacions. La proposta és dividir també els perfils a la xarxa amb diferents pseudònims per 

assegurar la integritat individual. Compartint coses diferents, 

amb gent diferent. 

[...]

Els nostres comportaments humans estan canviant a gran velocitat, fruit de les noves eines de 

comportament. Podem pensar que fins i tot la condició humana està canviant? És possible. De totes 

maneres, cal valorar si els nous espais comunicatius poden haver posat en debat la nostra condició 

humana fins ara.

I aquí estem en un món duplicat, triplicat, multiplicat. Amb diverses identitats superposades. Potser hi ha 

molts i diferents mons superposats virtuals i reals, canviants, dinàmics, diversos, tant com li sembli el 

món a cadascun dels individus que el poblen.

I és en aquest món/mons que ens ha tocat “ensenyar” educació visual.

Tot el que he escrit fins ara hauria de ser una conclusió; però en un mecanisme de reflexió, una 

conclusió pot esdevenir una introducció. Els pensaments encadenats, relacionats, comparats i així 

exposats ens porten a la descoberta d’altres de nous, tot formant un fil entremaliat que recorre l’espai i 

torna per engegar una nova ruta com si es tractés del fil d’una madeixa de llana, i la madeixa com a 

metàfora del fet educatiu és una idea que m’acompanya des de fa molt de temps.

 

29 Enllaç al V Congrés Internet, Dret i Política: Protecció de dades i xarxes socials: 
http://www.uoc.edu/symposia/idp2009/cat/programa.html
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4.2. Una aportació per al nou enfocament de la matèria

És  molt  important  que  la  comunitat  educativa  ViP  s’impliqui,  juntament  amb el  Departament 

d'Educació, en la recollida d’opinions i propostes del professorat, d’investigadors i d’especialistes de la 

innovació pedagògica i didàctica de l'Educació Artística. Cal que l’administració estableixi vies de 

suport  per  al  correcte  desenvolupament del  currículum,  corregint  superposició  de  continguts  i 

promovent el desenvolupament de les competències comunicatives i culturals.

La nostra matèria té un rol fonamental en l'educació del canvi social.

Ens cal ser uns petits investigadors a l'aula, observar el “fora de camp” cada dia, allò que se’ns escapa, 

que potser està fora del conjunt de continguts curriculars i tasques preestablertes, per comprendre una 

realitat complexa en la qual ens ha tocat ensenyar.

L'adequació de l'ensenyança de la nostra matèria al nou temps és imprescindible. El nou enfocament de 

la Visual i Plàstica l'haurem de construir entre tots. Necessitem fer xarxa i 

treballar plegats, hem de generar espais de trobada específics per aquesta tasca. 

Des del meu lloc de professora d'Educació Visual, he volgut oferir un altre punt de vista de l'ensenyança 

de la matèria amb les noves eines digitals que tenim a l'abast. He volgut aportar una idea sobre el 

tractament i l’anàlisi de la imatge que podria ser indicativa de la necessitat de l'adequació del nostre 

pensament com a professorat al comportament social.

La imatge avui és de tots, és l'eina de comunicació per excel·lència, però hauríem de ser els professors 

d'Educació Visual i Plàstica els que féssim les aportacions més correctes en la seva anàlisi i ús. 

És important que ens apropiem de l'espai virtual des de les nostres capacitats i competències, aplicant a 

la matèria totes les eines d'expressió i comunicació que tenim a l'abast com són els diferents espais 

web, blocs i, concretament, moodle amb creativitat  i descartant les velles receptes, que ara s'ofereixin 

en format digital. Hem de fer una correcta valoració dels recursos en línia i desconfiar de les activitats 

fetes i tancades. No es tracta solament que l'alumnat elabori treballs amb destresa i de gran bellesa, 

l'art mai ha estat això. L'aprenentatge a partir de les competències artístiques i culturals s’ha d’abordar 

també des del punt de vista social, ja que l'art sempre ha estat una expressió del ser en societat.

Els estudis visuals i l'estratègia d'una ensenyança orientada a la cultura visual poden ajudar a ajustar 

l'enfocament.
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En concret proposo

Aprofitar el rol fonamental de la nostra matèria en l'educació del canvi social.

Aprofundir per comprendre la realitat complexa en què ens ha tocat ensenyar. 

Adequar el nostre pensament com a professorat al comportament social.

Aportar una nova perspectiva sobre el tractament i l’anàlisi de la imatge.

Investigar noves possibilitats d’ensenyança de la nostra matèria defugint continguts curriculars i tasques 

preestablertes.

Incloure l’alumnat en la recerca de les noves formes d’aprenentatge.

Fer de l’alumne un subjecte del currículum i no un objecte.

Fer una correcta valoració dels recursos en línia i desconfiar de les activitats fetes i tancades. 

Aprofitar el moodle com un espai de construcció del coneixement en xarxa i intentar no desvirtuar 

l’esperit pedagògic amb què es va crear.

Apropiar-nos de l'espai virtual, des de les nostres capacitats i competències, aplicant a la matèria totes 

les eines d'expressió i comunicació que tenim a l'abast amb creativitat, descartant les velles receptes, 

que ara s'ofereixen en format digital.

Fer dels espais virtuals utilitzats en l’ensenyança veritables espais educatius.

Ajustar l'enfocament de l’Educació Visual ajudant-nos dels estudis visuals i d’estratègies orientades a la 

cultura visual. L'aprenentatge a partir de les competències artístiques i culturals també s’ha d’abordar des 

del punt de vista social, ja que l'art sempre ha estat una expressió del ser en societat.

També sintetitzo la proposta de futur per a l’Educació Visual i Plàstica que he expressat 

reiteradament en aquesta memòria:
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La transformació i l’adaptació de l'educació al canvi social s'ha de considerar un procés d'innovació 

pedagògica que requereix tota la nostra implicació. És necessari dotar als centres i al professorat d'un 

espai per a la correcta articulació de conceptes i continguts que fomentin la transversalització del 

currículum per donar-los un esperit innovador.

La importància de la imatge, immersa en el món audiovisual canalitzat pels mitjans de comunicació, ens 

indica que hem d’endegar un estudi profund sobre l'estructura dels mitjans i la seva influència en la 

conducta i el pensament social alhora que analitzem imatges. És bastant urgent que l'escola es dediqui 

a aquesta anàlisi global de la imatge, encarada des de la cultura visual, perquè serà la correcta lectura 

dels mitjans la que farà dels nostres alumnes ciutadans de lliure pensament, i sense el lliure pensament, 

la creativitat i l'art aniran en clar declivi.

L'Educació Visual i Plàstica pot col·laborar amb altres àrees en la introducció de la cultura visual com a 

nova disciplina de reflexió i anàlisi sobre el fenomen social de la imatge. 

    4.3 La conveniència de les llicències retribuïdes.

Aquest espai de temps per pensar i reflexionar, anomenat “llicencies retribuïdes”, que m'ha concedit el 

Departament d'Educació, és un parèntesi imprescindible i necessari per a tots els docents; és un “atura't 

i pensa” que ens permet replantejar-nos la nostra tasca. Tenim l'oportunitat d'enumerar un munt de 

necessitats educatives, detectar punts foscos, tant en la nostra feina diària com en el currículum i 

començar a desglossar el que és més necessari transformar o, senzillament, el que nosaltres podem 

aportar per a la millora de l'ensenyança. 

Poder demanar aquest espai de temps per a la reflexió personal hauria de ser una qüestió a l'abast de 

tots els docents que el necessitessin i no una excepció per a uns pocs professors/es per curs. 

Seria ideal tenir aquest temps disposat dins dels centres escolars i dins de l’horari docent per poder 

oferir una tasca de millor qualitat i així no tenir la necessitat de deixar de treballar per ordenar els 

nostres recursos i reorientar els objectius. 

Tanmateix, mentre això no sigui possible, les llicències retribuïdes haurien de ser una aposta per la 

salut pel professorat i, considerades dins de la higiene mental, i amb l'objectiu d'afavorir l'estat d'equilibri 

entre una persona i el seu entorn sociocultural, per garantir la participació laboral, intel·lectual i de 

relacions que comporta arribar al benestar i qualitat de vida a la feina. El parèntesi “atura't i pensa” 

hauria de ser una pràctica terapèutica indispensable.

Marta Jiménez Albiol, Barcelona, Gràcia, desembre del 2010
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ANNEX

A.1. Objectius que s'han descartat, o s'han desenvolupat parcialment.

*Creació d’una intranet específica per participants a l’espai personal phobos on es pugui intercanviar 

material i documents fàcilment, i també aportar idees i opinions sobre l'ensenyament-aprenentatge de 

les noves tecnologies i les experiències de transversalitat.

 

*Crear equips d’aprenentatge cooperatiu: aprendre junts professors i professors del mateix o diversos 

centres.

 

*Desenvolupar tasques típiques de moodle, però amb les eines i complements tècnics de millora i amb 

possibilitats concretes d'ús transversal.

Raons per les quals no ha estat possible desenvolupar determinats objectius descartats, o que 

s'han desenvolupat parcialment:

 

*Creació d’una intranet específica per participants a l’espai personal phobos per experiències de 

transversalitat. Equips cooperatius, aprendre junts professors i professors del mateix o diversos centres:

 

Aquest objectiu s'ha desenvolupat parcialment per falta de temps. També la meva absència durant el 

passat curs escolar al centre de treball, ha fet impossible que engegués experiències compartides amb 

altres àrees.

Però l'espai web de treball pensat pel professorat està dissenyat i preparat, és la intranet Nau Tothom: 

http://phobos.xtec.cat/mjimen10/intranet/

 

La Intranet Nau Tothom”, feta amb la maqueta 2.0 del projecte Intraweb del Departament d'Educació, 

estaria dirigida a educadors, artistes i activistes culturals com un lloc d'intercanvi d'idees, experiències i 

tasques, com espai de publicació de petites tasques, cursos, investigacions, temes relacionats i enllaços 

a espais similars.  

La intranet NauTothom és un espai virtual amb accés limitat als usuaris registrats. Pensada com a punt 

de trobada de professionals i com lloc de interdisciplinarietat del treball en xarxa; per tant, he intentat 

personalitzar-la per la seva adequació a la proposta.

 

He personalitzat l’entorn visual modificant la capçalera mitjançant la creació d’una de nova recanviable, 

deixant lloc perquè els futurs integrants puguin dissenyar una pròpia, més adient als seus propòsits. 

També he canviat la tipografia i els colors de l’entorn i he modificació del disseny del menú.
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A la intranet d'origen, hi ha configurats tots els usuaris possibles d’un centre, aleshores he replantejat els 

permisos  i  els  registres  d’usuaris: els  interessats  es  registren amb una adreça electrònica i  una 

contrasenya que han d’aprovar els administradors perquè sigui efectiva. A més dels administradors, he 

creat tres classes d’usuaris amb diferents permisos:

Claustre: professors de grup de treball amb permisos per gestionar pàgines, penjar missatges al tauler 

d'anuncis, administrar fòrums i d'altres continguts.

Participants: docents, artistes o alumnes que puguin utilitzar i editar continguts, però amb restriccions.

Comunitat: grup per defecte d’usuaris registrats. Poden veure i baixar documents. Participar als fòrums. 

No poden gestionar pàgines ni editar continguts.

 

Aquí queda, doncs, l'espai nau en què tothom pot començar a treballar en equips cooperatius i propostes 

transversals quan es donin les condicions.

 

*Desenvolupar tasques típiques de moodle, però amb les eines i complements tècnics de millorament i 

amb possibilitats concretes d'ús transversal.

 

No s'han desenvolupat tasques/activitats de moodle amb eines i  complements tècnics específics 

incorporats, com ara filtre freemind, mòdul slideshow, programa eXe learning, i d'altres similars, per les 

característiques donades al moodle Àgora que utilitzen els centres educatius.

El servei Moodle d'Àgora està basat en la versió Moodle 1.9.5 i incorpora algunes millores addicionals, 

com ara mòduls i filtres extres o temes desenvolupats des del Departament d'Educació[1]; aquest servei 

és tancat, els professors administradors dels centres educatius no tenen accés ftp al seus espais, ni a la 

base de dades, ni tampoc privilegis per modificar o incorporar filtres, mòduls i d'altres complements.

 

En el moment de desenvolupar aquest projecte he valorat que alguns dels mòduls que si podia utilitzar 

al meu moodle la nau, allotjat a l'espai Phobos, no serien adequats per l'espai Àgora. A més a més, 

després el replantejament en l'orientació pedagògica m'ha fet  decidir per formats molt senzills d'editar 

per tal d'afavorir la seva utilització i també facilitar que el professorat pugui fer canvis i adaptacions als 

cursos oferts des de la nau.

 

[1] Els mòduls que hi ha actius a l'Àgora es poden consultar a:

http://agora.xtec.cat/moodle/moodle/mod/glossary/view.php?id=461&mode=entry&hook  =421  
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