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Educació artística i patrimonial a les escoles: la situació actual de Mallorca 

Resum 

L’educació artística ha viscut diferents situacions al llarg de la història, tota una sèrie d’avanços 

i retrocessos que han acabat determinant la situació actual de la didàctica patrimonial. En aquest 

treball, es resolen algunes qüestions com què és l’educació patrimonial, què en diu el 

currículum de primària, quina és la seva vertadera posició a les escoles... Per tal de donar 

resposta a aquestes interpel·lacions, s’ha efectuat, per una banda, un formulari a una petita part 

de la societat que viu a Mallorca i, per l’altra, una entrevista a tres personalitats que, d’una 

manera o d’una altra, es relacionen amb l’educació artística i patrimonial de l’illa.  

Abstract 

Artistic education has experienced different situations throughout history, many advances and 

kicks that have determined the current situation of heritage education. In this work, questions 

like these are solved: what is the heritage education, what the primary curriculum says, what 

is its true position in schools... In order to respond to these questions, it has been carried out, 

on the one hand, a form to a small part of the society that lives in Mallorca and, on the other 

hand, an interview to three personalities that, in one way or another, relate to artistic education 

and heritage of the island. 

 

 

Paraules clau: educació artística, difusió i conscienciació del patrimoni, escoles de Mallorca, 

educació primària, currículum, ensenyança no formal, actualitat.   

Key words: art education, dissemination and awareness of the heritage, schools of Mallorca, 

primary school, curriculum, non-formal teaching, topicality.  
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1. Introducció, justificació del tema i objectius 

En el present treball s’estudiarà la situació actual de l’educació artística i patrimonial a 

l’etapa de Primària, tema que presenta moltes mancances en la gran majoria d’escoles, malgrat 

que al currículum aparegui "Consciència i expressions culturals" com una de les competències 

clau (Decret 32/2014 de 18 de juliol: 9)1. Es veuran algunes de les estratègies i recursos que 

poden servir com a eina d’apropament dels nins a la Història de l’Art. 

Cal considerar que si es treballés la Història de l’Art ja des de Primària com una matèria 

més del currículum, es tindria un cert coneixement i una major consciència del patrimoni, fet 

que conduiria, inevitablement, a la implicació de la societat en la salvaguarda i difusió d’aquest 

com a identitat i herència col·lectiva. Com diu el currículum d’Educació Primària de les Illes 

Balears, “no es tracta de crear artistes, sinó persones que apreciïn i respectin l’art” (Annex 

Educació Artística del Decret 32/2014 de 18 de juliol: 2)2. 

L’elecció del tema ve donada per l’interès en conèixer millor la situació de la didàctica en 

història de l’art al públic de Primària. La intenció és que aquesta investigació sigui una clara 

aproximació per un futur Treball Final de Màster, el qual esdevindrà una ampliació dels 

continguts tractats a continuació. En aquest cas, es comença per analitzar si hi ha o no una 

aplicació de l’educació patrimonial a primària, és a dir, quina és la realitat actual de la didàctica 

de l’art, ja sigui dins les aules o fora d’elles.  

L’objectiu general que es planteja en aquest treball és estudiar el paper que juga avui en 

dia l’educació artística i patrimonial a Mallorca, en l’etapa escolar d’interès.  

D’altra banda, els objectius específics són: 

- Dur a terme una revisió evolutiva sobre el concepte d’educació patrimonial. 

- Conèixer els continguts i la funció de l’assignatura d’Educació Artística segons el 

currículum actual d’Educació Primària. 

                                                
1 Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. 
BOIB, 97, de 19 de juliol de 2014. [Data de consulta: 6 d’abril de 2019] Disponible a 
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/versio_consolidada/Versio_consolidada_Decret_322014_pri
maria.pdf  
2 Annex Educació Artística del Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de 
l’educació primària a les Illes Balears. BOIB, 97, de 19 de juliol de 2014. [Data de consulta: 6 d’abril de 
2019] Disponible a 
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/primaria_lomce/curriculum_educacio_artistica.pdf  
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- Analitzar la realitat general de Mallorca vers l’educació artística i patrimonial a les 

escoles. 

- Descobrir el punt de vista d’algun/a artista que col·labori amb certes escoles en relació 

a aquest tema. 

- Saber si aquesta educació patrimonial es du a terme només dins l’aula o si es fa 

extensible a contexts no formals,3 com el museu, i en cas afirmatiu, de quina manera. 

2. Mètode del treball i fonts d’estudi 

La metodologia emprada per a la realització del present treball consta de diferents fases. 

S’han seleccionat diverses fonts d’estudi que han permès obtenir informació variada i diferents 

punts de vista sobre la temàtica d’Educació Patrimonial. Aquest conjunt de recursos, els quals 

es presentaran a continuació, és el que ha donat forma i contingut al treball. 

El primer lloc, s’ha realitzat un buidatge bibliogràfic a diferents biblioteques de Mallorca: 

la de la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears (edifici Guillem Cifre de 

Colonya), la de la Facultat de Geografia i Història de la UIB (edifici Ramon Llull) i la de Can 

Sales (biblioteca pública de Palma). Per tant, cal destacar que aquesta selecció de llibres 

impresos forma part de dues grans branques o camps d’estudi: per una banda, l’educació, i per 

una altra, l’art.  

També s’han utilitzat recursos en línia, ja siguin llibres, revistes, articles o planes web. 

Aquest material electrònic forma part de diferents portals acadèmics com Dialnet, Google 

Acadèmic, Google Books o el CatàlegPlus de la UIB. 

Dins la disciplina d’educació, és important ressaltar la consulta del propi currículum de 

d’educació primària de les Illes Balears (Decret 32/2014 de 18 de juliol), concretament l’annex 

d’educació artística, així com altres fonts escrites referides a aquest. 

Finalment, per estudiar la situació actual de l’educació patrimonial a les escoles de 

Mallorca, s’han emprat dos tipus de recursos. Per una banda, s’han realitzat una sèrie 

                                                
3 Entenem com educació formal la que es du a terme de manera reglada i intencionada a les institucions 
acadèmiques (escoles, universitats, etc.), a fi d’obtenir una titulació oficial. Mentre que l’educació no formal 
és aquella que, malgrat també sigui intencionada, no està legalment regulada i no ofereix cap acreditació 
acadèmica (es du a terme en espais museístics, teatres, auditoris, etc). Finalment, l’educació informal no té 
perquè ser intencionada i es dóna de manera difusa en el dia a dia de l’individu (l’efecte educatiu està ocult); 
alguns d’aquests escenaris informals són els mitjans de comunicació, la família o la cultura. 
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d’entrevistes4: a Cati Sbert, mestra de primària i historiadora de l’art; a Mercedes Laguens, 

artista llicenciada en Belles arts i professora de la Universitat de les Illes Balears; i a Alícia 

Llabrés, artista local que ha dedicat part de la seva trajectòria a visitar alguns centres per 

mostrar el seu art amb una finalitat didàctica. Per altra banda, s’han obtingut 162 respostes 

anònimes d’un qüestionari elaborat a través de la plataforma “Formularis de Google”. Aquesta 

eina ha permès arreplegar diferents realitats que, sobretot, presenten semblances i diferències 

en funció de l’època en què els enquestats cursaren l’etapa primària. 

3. Estat de la qüestió 

A fi d’analitzar adequadament la situació actual de l’educació patrimonial a Mallorca, 

primer ha estat necessari consultar diverses fonts i, donada aquesta diversitat, organitzar-les en 

funció del tipus d’informació que aporten.  

Per una banda, s’han consultat una sèrie de textos que es centren en el concepte de 

patrimoni, entre els quals destaquen els de Llorenç Prats, ja que és un dels principals estudiosos 

del tema. En un dels seus articles, “El concepto de Patrimonio”, publicat a la revista Política i 

Societat (1998), ens ofereix el seu punt de vista vers el patrimoni cultural. Del mateix autor 

també és de gran importància l’article “Concepto y gestión del patrimonio local” (2005), on es 

centra únicament en el patrimoni local, com assenyala el propi títol, i parla dels processos de 

patrimonialització a nivell territorial. En segon lloc, Olaia Fontal, a La educación patrimonial. 

Teoría y práctica en el aula, el museo e internet (2003), fa una revisió d’aquest concepte i el 

presenta com a possessió en herència i com un conjunt de béns i valors que conformen una 

identitat. Fontal també parla de l’educació patrimonial en les seves facetes teòrica i pràctica. 

Un altre cas és Olimpia Niglio (2012), que reflexiona –i fa reflexionar– sobre el concepte de 

valor dels béns patrimonials i, per consegüent, sobre els criteris de conservació. Destacar també 

les aportacions d’Hortensia i Mª del Carmen Morón-Monge (2017), que es fan servir de 

documents legislatius de l’estat espanyol per analitzar el concepte de patrimoni i, a partir 

d’aquí, ofereixen una perspectiva evolutiva d’aquest concepte i de la seva ensenyança. 

D’aquesta manera, les autores demostren que no hi ha una única manera d’entendre el 

patrimoni ni una única perspectiva educativa.  

                                                
4 Per a la publicació de les quals es compleix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals, disponible a: https://seu.uib.cat/LOPDGDD/Normativa/  
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En segon terme, s’han revisat obres d’autors que demostren que és possible una educació 

patrimonial en diferents àmbits: formal, informal i no formal. Cal dir que les fonts d’aquesta 

temàtica són les que conformen el gruix de la bibliografia consultada. Una d’elles consisteix 

en l’obra ja citada d’Olaia Fontal (2003), que ofereix algunes propostes pràctiques per a 

l’ensenyament i aprenentatge del patrimoni en tres contexts: l’aula, el museu i Internet. Per 

treballar a l’aula, proposa una unitat didàctica centrada en la sensibilització cap el patrimoni 

(tractant aspectes relacionats amb la identitat). En relació al museu, brinda per un taller de 

famílies on cal treballar les emocions i les apropiacions simbòliques. I en relació a Internet, 

parla d’una pàgina web educativa que té com a objectiu donar a conèixer i conscienciar sobre 

el valor del patrimoni. Per tant, l’autora aporta una combinació teòrica i pràctica per dur a terme 

aquesta educació patrimonial. En una altra obra, Calaf, Fontal i Fernández (2003) empren el 

recurs del recorregut amb una sèrie de destinacions on s’estudien els aspectes més generals de 

caire teòric per després arribar a exemples reals d’educació patrimonial. Es tracta d’un 

recorregut metodològic que permet conèixer diverses vies educatives de l’art i del patrimoni 

en contexts com l’escola, el museu, la presó, el carrer i Internet. L’obra d’Estepa Giménez (ed.) 

(2013), recull els resultats del projecte d’investigació “El patrimonio y su enseñanza: análisis 

de recursos y materiales para una propuesta integrada de Educación Patrimonial”, així com les 

opinions de diversos gestors de museus, mestres de primària i professors de secundària de 

Huelva a unes jornades dutes a terme l’octubre de 2011 al Departament de Didàctica de les 

Ciències i Filosofia de la Universitat de Huelva (p.11). L’autor defineix els elements que 

intervenen en el procés d’educació patrimonial, evidenciant els obstacles que impedeixen el 

seu adequat desenvolupament i establint els criteris que permeten superar-los. Melgar i Silvio 

Donolo (2011) parlen de les possibilitats educatives que ofereixen els museus i Internet, 

escenaris no formals que faciliten la difusió del patrimoni i, per consegüent, la seva valoració. 

Podem esmentar altres autors dins la mateixa temàtica: Huerta i Alonso-Sanz (2017), que 

parlen de la necessitat de millorar els vincles entre les aules, els museus i altres entorns en què 

es poden dur a terme accions educatives i artístiques i, a més, permeten anar més enllà dels 

entorns convencionals i de les rutines curriculars. I d’altra banda, les germanes Sbert (2017) 

ofereixen una visió de l’art com a creixement personal i social. També exposen idees sobre la 

intervenció docent (ambdues són mestres) i propostes didàctiques sorgides de l’experiència. A 

la segona part del llibre presenten vint activitats artístiques que han dut a terme amb els seus 

alumnes per aproximar-se a l’art a través de diferents maneres.  
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Seguint amb aquest tipus d’informació, moltes de les fonts se centren específicament en 

parlar del museu com espai didàctic. De l’any 2001, destaca l’obra de Montañés (coord.), 

Antoranz, Blanco, Lorente (et.al.), que suposa un recorregut per la història del museu i per 

l’evolució tant del col·leccionisme com de l’arquitectura museística, des de l’Antiguitat fins 

els nostres dies. Es troben reflexions sobre la funcionalitat tant social com didàctica del museu, 

les visites didàctiques que hi tenen lloc i alguns consells pràctics sobre material educatiu 

d’utilitat. D’altra banda, un dels capítols està dedicat a l’ús de les Tecnologies de la Informació 

i la Comunicació dins els espais museístics i un altre a Internet com a eina de difusió 

patrimonial. És interessant el darrer capítol, “Una muestra de material didáctico”, on l’autora 

Teresa Blanco posa de manifest una sèrie de recursos i programes educatius com a material 

addicional al muntatge expositiu, i ho fa a partir de l’anàlisi de diversos models aplicats en 

museus d’Aragó. Un altre exemple és l’obra de Santacana i Serrat, Museografía didáctica 

(2005), que a més d’aportar alguna descripció del concepte de patrimoni, destaca per la 

importància donada a la difusió del patrimoni en l’àmbit museístic. Aquí els autors expliquen 

que avui en dia la gran majoria de museus disposa d’una àmplia varietat de recursos didàctics 

destinats a la comprensió i difusió del patrimoni. Per altra banda, l’obra de Macaya, Ricomà i 

Suárez (coords.) (2010) dona compte de l’existència de noves vies per a l’acció didàctica als 

museus en l’era digital. Es plasmen els exemples de EducaThyssen5 i Videolit6 per mostrar 

l’altra cara de la corporeïtat de l’art: els entorns virtuals. Es destaquen, per tant, les possibilitats 

que aporten les TIC a l’educació artística. Un darrer exemple a destacar dins la temàtica de la 

didàctica als museus és Acción educativa en museos: su calidad desde la evaluación cualitativa 

(Calaf i Suárez, 2016), una investigació iniciada l’any 2012 a cinc universitats espanyoles on 

s’argumenten alguns problemes pràctics de les accions educatives als museus i es plantegen 

les respectives solucions.  

El darrer bloc de bibliografia consultada pertany estrictament a la disciplina d’educació i 

fa referència a l’assignatura d’educació artística de primària. Es tracta, en primer lloc, del 

currículum de primària de les Illes Balears (Decret 32/2014 de 18 de juliol) i de l’annex 

                                                
5 “Projecte educatiu que fa ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com un mitjà més per 
desenvolupar la nostra acció educativa” (Ferreras, 2010: 53).  
EducaThyssen és el nom que rep l’Àrea d’Educació del Museu Nacional Thyssen-Bornemisza. 
https://www.educathyssen.org  
6 Videolit és un projecte d’aprenentatge actiu a través de diversos formats: cinema, fotografía, poesía visual, 
art electrònic i arts escèniques. Hi ha interacció entre text, imatge i so en un suport audiovisual, el vídeo 
(Cort, 2010: 99). http://videolit.org/pg/goto/home  
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corresponent a l’àrea d’educació artística7. Per altra banda, s’han tingut en compte les següents 

aportacions: Rosa María Ávila remarca la necessitat que la societat conegui i comprengui els 

significats tant intrínsecs com extrínsecs de l’art. I per això, afirma, és necessària una formació 

específica dels ciutadans que propiciï la interacció del nin amb la cultura artística, així com una 

major presència de l’art en el currículum de l’ensenyança obligatòria. Per tant, l’autora aposta 

per una renovació de l’ensenyança, general i de l’art en particular, i presenta una proposta 

d’innovació educativa de caire constructivista, vinculada amb la formació de professors que 

imparteixen Història de l’Art (2001: 7-8). Els autors Guisasola i Morentin també tracten aquest 

tema en diverses ocasions. L’any 2010 publiquen un article a la revista Enseñanza de las 

ciencias on donen compte de la importància que té la implicació i la preparació d’una visita a 

un museu o centre de ciències per part del professorat. Asseguren que la visita és molt més 

enriquidora pels alumnes quan està relacionada amb el currículum que se segueix a l’aula. 

Aleshores, els autors expliciten els motius i decisions del professorat a l’hora de preparar una 

visita escolar (en aquest cas, al Kutxaespacio de la Ciencia de San Sebastián) i el resultat final 

mostra que la majoria dels professors no duen a terme una preparació suficient abans de visitar 

l’espai i, de fet, no saben de quina manera emprar el museu com a recurs didàctic (p.127). 

Mentre que en un altre article de 2014, a la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de 

las Ciencias, els autors tornen a insistir en la necessitat que una visita estigui íntimament lligada 

amb la programació d’aula per tal d’optimitzar l’aprenentatge, però en aquest cas ja ofereixen 

una proposta de formació inicial pel professorat a fi que aquest adquireixi els coneixements 

necessaris a l’hora de realitzar una visita didàctica. Aquesta proposta és el disseny d’una unitat 

didàctica centrada en una visita a un museu, a partir de la qual els propis autors han pogut 

comprovar una millora en el coneixement didàctic dels estudiants de Magisteri, futurs mestres, 

en relació a les visites escolars a museus (p.377). Finalment, cal destacar un estudi que 

reflecteix les motivacions i expectatives que té el professorat a l’hora de realitzar una visita 

amb els seus alumnes (Viladot, 2009). Com a resultat, s’obté que la majoria de docents duen a 

terme aquestes visites amb la finalitat d’exemplificar el que ja s’ha explicat a l’aula 

anteriorment, cenyint-se als continguts curriculars i essent, per tant, minoritàries les sortides 

desconnectades del currículum (p.520). 

                                                
7 Tant el decret com els seus annexos es troben disponibles a 
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_primaria_lomce_.htm  
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A tall de cloenda, es pot afirmar que no s’ha localitzat cap estudi sobre la situació actual 

de l’educació patrimonial a les escoles de Mallorca que és, en base a la informació recopilada 

i als recursos de l’entrevista i el formulari, el que es pretén investigar en el present treball.  

 

 

4. La didàctica patrimonial a les futures generacions 
 

4.1. Educació artística i patrimonial al llarg de la història 

En aquest apartat es presenta el concepte d’educació patrimonial i la seva pràctica al llarg 

de la història, tenint en compte les aportacions dels autors més destacats en la matèria. Aquest 

breu recorregut pels segles passats permet arribar a una millor comprensió de l’educació 

artística i patrimonial d’avui en dia, ja que la seva situació actual està condicionada per la 

posició que ha ocupat al llarg del temps.  

Als escrits sobre política de Plató i Aristòtil ja es troben algunes referències sobre 

l’educació de les arts, comentaris que permeten conèixer el paper que ocupaven les arts en 

l’Antiguitat: no eren valorades des del punt de vista estètic sinó per l’acció educativa que 

exercien vers la conservació de la cultura (Efland, 2002: 25 i 26). Per tant, l’educació artística 

es considerava indispensable i perseguia objectius socials, morals i econòmics. Es concedia un 

notable valor a les arts visuals però, a diferència de la música i la poesia, eren ocupacions 

artesanals, indignes per a les famílies d’estatus social alt. Ara bé, en l’època d’Aristòtil es va 

introduir el dibuix com a matèria escolar: 

Son cuatro las disciplinas que generalmente se suelen enseñar en la educación: la de leer 

y escribir, la gimnástica, la música y, en cuarto lugar, algunas veces el dibujo. El arte de leer 

y escribir y el dibujo por ser útiles para la vida y por sus múltiples aplicaciones; … de igual 

modo deben aprender el dibujo no sólo para no cometer errores en sus compras particulares 

y para no ser engañados en la compra y venta de objetos y muebles, sino más bien porque 

el dibujo da capacidad para observar la belleza de los cuerpos. (Aristòtil, 1989, 288-290, 

citat per Marín, 2003: 23 i 24) 
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Existia la figura del mecenes i la pràctica de col·leccionar obres d’art i manuscrits d’alta 

qualitat, fet que atorgava refinament al propietari i el convertia en home culte (Efland, 2002: 

27). 

La situació de les arts visuals continuà essent la mateixa fins a l’Edat Mitjana, quan la 

professió de l’artista comença a adoptar un cert caràcter honorífic i de penitència, per la qual 

cosa un elevat nombre de monjos es dedicà a les arts visuals (Efland, 2002: 78). Els mecenes, 

educadors i alguns artistes es trobaven sota el control del clergat, i l’educació de les arts era 

regulada pels gremis artesanals (Efland, 2002: 16); no hi havia escoles de dibuix sinó que 

aquesta formació es duia terme als tallers professionals.  

Durant el Renaixement ja era la cort qui promovia les acadèmies artístiques i musicals. En 

aquests moments existia una major cultura clàssica que en l’Edat Mitjana i, de fet, l’art era vist 

com una disciplina teòrica d’igual rellevància que la literatura. Amb això, doncs, l’ofici de les 

arts deixà de considerar-se un treball manual i l’educació artística passà acceptar-se socialment 

(Efland, 2002: 79). 

Aquestes millores produïdes en el Renaixement, sofriren un davallada en els segles 

posteriors, fins que els fets destructius de la Revolució Francesa de 1789 es tradueixen en un 

efecte de despertar davant un béns considerats part d’una identitat cultural. És així, doncs, que 

sorgeix una autèntica consciència d’herència col·lectiva i es desenvolupa una forta iniciativa 

de salvaguarda patrimonial. 

Els fenòmens de la Revolució Industrial i l’alfabetització internacional del segle XIX van 

donar lloc a una sèrie d’esforços per regularitzar l’ensenyança artística (plàstica i música) i 

incloure-la a les institucions educatives de caràcter públic. Aquesta mena de reforma educativa 

era rebutjada per alguns sectors de la societat que no contemplaven les arts com una necessitat 

sinó més bé com un caprici. Malgrat això, els segles XIX i XX es caracteritzen per un augment 

de l’educació artística i una major facilitat per accedir-hi, independentment del gènere i 

l’estatus social al qual es pertanyés (Efland, 2002: 16 i 19).  

Marín (2003) argumenta que durant la segona meitat del segle XX es desenvolupen altres 

enfocaments de l’educació artística: “autoexpresión creativa, educación visual, enfoque 

disciplinar, cultura visual” (p.23). A més, es subratlla la idea que l’educació artística estimula 

les pròpies formes d’expressió dels infants. És també a partir del segle XX que tal revaloració 
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del patrimoni s’enriqueix amb la tecnologia, la investigació, l’experimentació i el sorgiment de 

la teoria sobre la interpretació in situ del patrimoni (Hernández, 2004: 35).  

Avui en dia la transmissió de l’art té lloc a través de diverses institucions, ja siguin formals 

o no formals, com l’escola obligatòria, la universitat, l’escola dedicada exclusivament a les 

arts, el museu o els mitjans de comunicació, i tothom hi pot tenir accés. Una realitat a tenir en 

compte és que l’art i la cultura esdevenen un clar reflex de la societat, del seu passat i del seu 

present, i depèn dels propis ciutadans la seva correcta difusió i salvaguarda, per la qual cosa és 

primordial el paper que hi juga l’educació. La finalitat no és que els infants es converteixin en 

artistes sinó que coneguin els processos artístics, les diferents tècniques i materials que es 

poden emprar, els artistes més rellevants, les seves fonts d’inspiració, el significat de les obres, 

que s’adonin de la vinculació de l’art i la cultura amb la pròpia realitat, que prenguin 

consciència d’identitat i herència col·lectiva, que creixi la sensibilitat de les persones cap el 

patrimoni, etc. 

El desenvolupament de la capacitat d’expressió i comunicació, de la capacitat creativa i de 

la sensibilitat no depenen únicament de l’assignatura d’educació artística sinó que són objectius 

que es poden (i caldria) fomentar en totes les matèries del currículum (Acerete, 1974: 45).  

Segons Marín (2003), la pervivència de l’art a les escoles és possible a partir de dues 

actuacions essencials. Per una banda, garantint el seu caràcter cognitiu i la seva importància en 

la formació del subjecte i, per l’altra, duent a terme una estructura curricular per a l’Educació 

Artística de la mateixa manera que es fa per a la resta de matèries (p.205). També assegura que 

per a la seva planificació curricular és necessària la intervenció de professionals de l’art 

(artistes, crítics, estetes i historiadors de l’art), ja que la seva tasca permet tant l’aplicació social 

com la fixació de l’estructura disciplinar per definir adequadament l’àrea de coneixement 

(p.207). 

Una definició certament polèmica sobre la interpretació del patrimoni, la qual és discutida 

per Francesc Xavier Hernández (2004: 37), és la que va donar l’Associació per a la 

Interpretació del Patrimoni (AIP) l’any 1996: “la interpretación del patrimonio es el arte de 

revelar in situ el significado del legado natural, cultural o histórico al público que visita estos 

lugares en tiempo libre”. Com bé indica Hernández, per una banda, emprar el terme “art” per 

fer referència a aquesta tasca implica deslligar-la del seu caràcter cientificotècnic i, per altra, 
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resulta inquietant que l’AIP parli de la interpretació com una activitat que tan sols es du a terme 

en temps d’oci, desacreditant així la seva didàctica en horari escolar o laboral.  

En relació a les idees exposades, quan Hernández parla de la didàctica i interpretació 

patrimonial, assenyala que es tracta de “comunicar y sistematizar conocimientos a partir de la 

vivencia directa y de la comprensión de espacios patrimoniales utilizando los más diversos 

recursos” (2004: 35). De fet, aquest mateix autor cita a Aldridge a la seva obra per explicar que 

la finalitat de tal interpretació és conscienciar els individus sobre la salvaguarda del patrimoni 

(Hernández, 2004: 39). Ara bé, per arribar a aquest propòsit s’han de superar tres esglaons 

previs: conèixer, comprendre i valorar; només una vegada adquirides aquestes qualitats es pot 

vetllar per la protecció de la nostra cultura. Com ratifica Olaia Fontal, “la sensibilización es un 

estado deseable que, una vez se produce, implica formas de comportamiento y actitudes en los 

individuos y en los grupos que son favorables para la relación patrimonio-sociedad.” (2003: 

83). 

La mateixa autora opina que ens trobem en l’època més conscient de la situació que viu la 

cultura, en el moment de la història en què s’han desenvolupat més teories i iniciatives, i 

assegura que estem sensibilitzats vers la importància del patrimoni. Recorda que és l’època de 

l’impuls dels museus i de la introducció de la cultura dins els currículums d’educació, fet que 

ha conduit a la presa de consciència cultural (Fontal, 2003: 83). 

Per acabar amb aquest apartat, cal remarcar que quan parlem de patrimoni és freqüent 

dirigir la seva vinculació al passat i, per tant, atribuir-li el valor d’antiguitat –de fet, la legislació 

espanyola fa servir el terme de Patrimoni Històric8– . Ara bé, s’ha de tenir en compte que 

existeixen diversos valors associats al patrimoni: l’històric, el cultural, l’artístic, l’etnogràfic, 

l’industrial, l’arqueològic, etc. El objectes i béns patrimonials no només tenen condició de 

passat, no es limiten només a allò que hem heretat sinó que també engloben la condició de 

present.  

Atenent aquestes consideracions, d’ara en endavant es remarca la importància de la 

continuïtat del patrimoni, en el sentit de la seva transmissió d’una generació a una altra, per la 

qual cosa és fonamental la labor de l’educació artística i cultural.  

                                                
8 «BOE» núm. 155, de 29/06/1985, on s’inclou la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534  
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4.2. La situació actual. Diferents perspectives 

4.2.1. El currículum d’educació primària 

A continuació s’exposen alguns aspectes extrets del Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel 

qual estableix el currículum de l’educació primària, i del respectiu annex d’educació artística. 

L’objectiu d’aquest apartat és identificar què estableix el currículum sobre la matèria en qüestió 

i contrastar-ho, en els apartats següents, amb la vertadera situació que ocupa a les escoles.  

En primer lloc, cal ressaltar el següent paràgraf: 

Les habilitats, les capacitats, les destreses, les actituds i els continguts que assoleixin, 

fins i tot de l’entorn més proper, no seran complets, per tant, si no s’insereixen en el seu 

context, sobretot en el cas de les àrees humanístiques i socials. Les idees sobre els entorns 

naturals, socials i culturals de la nostra comunitat, de l’Estat espanyol i d’Europa, com a 

contextos principals, han d’estar presents en totes les àrees. El reconeixement i l’estima de 

les característiques, la cultura i la llengua de la nostra comunitat, des del respecte, el 

reconeixement i l’interès per les característiques, la cultura i les llengües d’altres indrets, 

són pilars culturals l’assumpció dels quals és el principal instrument d’integració social i 

d’adquisició de valors compartits. (Decret 32/2014: 3) 

Aquestes paraules fan palesa la importància d’un procés d’ensenyament-aprenentatge real, 

és a dir, proper a la realitat dels individus, que permeti experimentar, palpar, indagar, habitar, 

restar, estimular... En definitiva, aprenentatges que transmetin emocions, ja siguin positives o 

negatives, perquè el fet de permetre que els infants sentin quelcom per allò que veuen és la 

manera més efectiva d’inculcar valors vers el patrimoni artístic i cultural i, d’aquesta manera, 

incentivar la seva estima i salvaguarda. Aquest és un dels motius pels quals cal impulsar un 

tipus d’aprenentatge fora de l’aula, visitant monuments de la ciutat o espais museístics. I no 

només això, sinó que, com diu l’article 7 del decret, “l’acció educativa ha de procurar la 

integració dels aprenentatges posant de manifest les relacions entre les àrees i la seva vinculació 

amb la realitat lingüística, social, cultural i tecnològica” (p.9).  

L’educació artística està dividida en dues parts, educació plàstica i educació musical, i 

forma part del bloc d’assignatures específiques, la qual cosa significa que les AAEE 

(Administracions Educatives) disposen d’una certa autonomia a l’hora de fixar l’oferta, els 

horaris i els continguts a impartir. Mentre que el bloc d’assignatures troncals es defineix com 

el conjunt de matèries que garanteixen els coneixements bàsics i les competències necessàries 
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per adquirir una formació rica i contundent, i el bloc d’assignatures de lliure configuració 

autonòmica suposa una major llibertat que el de les específiques. Tot i això, el currículum 

assegura que “aquesta distribució no obeeix a la importància o caràcter instrumental o 

fonamental de les assignatures, sinó a la distribució de competències entre l’Estat i les 

comunitats autònomes, d’acord amb la Constitució espanyola”. (Decret 32/2014: 4) 

L’article 2 del currículum posa èmfasi en la necessitat d’especialització dels professors, ara 

bé, diu així: “Els ensenyaments de música (que formen part de l’àrea d’educació artística), 

d’educació física, d’idiomes estrangers o d’altres ensenyaments que es determinin han de ser 

impartits pels mestres amb l’especialització o la qualificació corresponent” (Decret 32/2014: 

5). En efecte, no es requereixen mestres especialistes en educació plàstica i visual, de fet, les 

mencions que s’ofereixen als estudis de grau en Educació Primària són Audició i Llenguatge, 

Educació Física, Suport Educatiu, , Educació Musical i Artística –els continguts de la qual no 

inclouen l’educació plàstica– i Anglès9. En resum, no cal tenir coneixements específics per 

impartir la matèria que ens ocupa.  

Entre les finalitats del currículum que es redacten a l’article 3 apareix la de facilitar 

l’adquisició de nocions bàsiques de la cultura, el sentit artístic i la creativitat (p.6). I entre els 

objectius exposats a l’article 4, “conèixer els aspectes fonamentals de les ciències naturals, les 

ciències socials, la geografia, la història i la cultura, especialment els corresponents a les Illes 

Balears, i reforçar el sentiment de pertinença a l’àmbit cultural [...]” i “utilitzar diferents 

representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals i 

audiovisuals” (p.7). 

Pel que fa a l’annex d’Educació Artística, queda palès que el punt de partida pel 

desenvolupament de competències plàstiques i musicals són els models artístics de les Illes 

Balears. Interessa destacar que, com diu el document, “el coneixement plàstic i musical permet 

gaudir del patrimoni cultural i artístic i valorar i respectar les aportacions pròpies i alienes”, i 

un dels objectius establerts no és el de crear artistes sinó “persones que apreciïn i respectin 

l’art” (Annex Educació Artística del Decret 32/2014: 1 i 2). 

Per aconseguir tal objectiu existeix un ampli ventall de materials i eines amb els quals 

experimentar, com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). També s’esmenta 

                                                
9 Aquesta informació pot ser consultada a https://estudis.uib.cat/grau/primaria/GEP2-P/assignatures.html  
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la necessitat de participació per part de les famílies, ja sigui assistint a esdeveniments d’interès 

a compte propi o bé col·laborant amb el centre en la celebració de la setmana cultural. Una 

altra forma de contribuir a tal fi, com ja s’ha anat esmentant, té a veure amb la distribució 

temporal i espacial, ja que es pot aprofitar una gran varietat de moments i llocs per dur a terme 

una enriquidora educació artística i cultural: aules o racons específics, pati, biblioteca, 

exposicions, espais municipals, etc. (Annex Educació Artística del Decret 32/2014: 5). 

D’entre els objectius específics cal remarcar els següents: “2. Conèixer, valorar, gaudir i 

respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural propi de les Illes 

Balears i d’altres indrets del món”, “7. Conèixer i apreciar críticament algunes de les 

possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació [...] i 

utilitzar-los com a recursos per observar, cercar informació i elaborar produccions pròpies”, 

però a l’hora és fonamental “10. Participar en situacions de contacte directe [...], actuant de 

manera correcta i respectuosa” per tal de beneficiar-se de les oportunitats educatives que 

ofereixen els espais museístics i altres indrets culturals (Annex Educació Artística del Decret 

32/2014: 8). 

Anteriorment s’ha parlat de la integració i relació entre les àrees. Així doncs, quines 

competències es desenvolupen a l’àrea que ens ocupa? L’educació artística contribueix, segons 

enumera el decret, a l’increment de totes i cadascuna de les set competències clau del 

currículum. En primer lloc, la competència de consciència i expressions culturals té lloc a partir 

dels coneixements adquirits sobre l’art i la comprensió dels món que ens envolta; segon, la 

competència de sentit d’iniciativa i esperit emprenedor per mitjà de la creativitat, la imaginació, 

l’exploració de múltiples solucions, l’esforç, la planificació, etc.; tercer, les competències 

socials i cíviques per l’adquisició del compromís, la responsabilitat i l’actitud positiva davant 

la cultura, els materials i els objectes; quart, la competències en matemàtiques, ciència i 

tecnologia mitjançant l’ús de les mesures i les proporcions, el dibuix geomètric, l’apreciació 

dels sons, els colors i les formes, la coneixença del clima que deteriora les obres i, per 

consegüent, la presa de consciència sobre la preservació d’un entorn físic saludable, etc.; 

cinquè, l’increment de la competència d’aprendre a aprendre en el sentit de reflexió, exploració 

i manipulació de processos creatius segons la seva finalitat; sisè, la competència lingüística per 

l’assoliment d’un vocabulari específic, així com per la descripció dels processos, 

l’argumentació sobre les solucions obtingudes, etc.; i setè, la competència digital pels 
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coneixements diversos que pot aportar l’ús adequat i controlat de les TIC (Annex Educació 

Artística del Decret 32/2014: 6 i 7). 

4.2.2. Valoració del formulari  

A fi d’estudiar la situació actual de l’educació patrimonial, en primer lloc, s’ha realitzat un 

formulari per tal de conèixer diverses opinions i experiències viscudes de diferents persones i 

s’han obtingut 162 respostes anònimes. Aquesta diversitat de respostes permet reflexionar 

sobre les diferents realitats, les quals varien sobretot en funció de l’edat en què els enquestats 

cursaren educació primària.  

De les 162 persones que han realitzat el formulari, 20 són actuals alumnes de primària, 

d’entre 8 i 12 anys, mentre que la resta dels enquestats tenen entre 14 i 78 anys (Annex I) i 

aporten el seu punt de vista ja sigui com a antics alumnes de l’etapa, com a mestres, com a 

historiadors de l’art, educadors de museu, etc.  

En primer lloc, la gran majoria de respostes indiquen que música i plàstica eren o són 

assignatures poc importants (Annex II). Per contra, en relació al 27,2% de persones que 

assegura que aquestes dues matèries són més o menys igual d’importants que la resta, resulta 

que són actuals alumnes de primària. I el mateix passa amb les respostes que manifesten que 

l’educació artística és fonamental i s’integra amb altres àrees de coneixement. Finalment, s’ha 

pogut comprovar que 16 persones d’edat avançada asseguren no haver rebut gaire educació 

artística a l’escola.  

Seguidament, s’estudia la importància i quantitat de sortides que es fan a les escoles. Un 

58% indica que rarament realitza o va realitzar sortides, un altre 29% que aquestes eren o són 

escasses i el 13% restant assegura que se’n fan moltes (Annex III). En aquest darrer cas, es parla 

en present perquè tals respostes pertanyen a alumnes actuals de primària.  

Per tant, d’aquestes dades podem extreure que amb els anys hi hagut una millora en 

l’ensenyament d’aquesta matèria. No obstant, també es verifica que en general sempre hi ha 

hagut poca educació patrimonial, i encara menys fora de la institució escolar. 

Tot seguit, la totalitat de les persones enquestades opinen que és important tenir consciència 

del nostre patrimoni artístic i cultural, però a l’hora de respondre si pensen que existeix aquesta 
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consciència per part de la societat, el 89,5% admet que n’hi ha poca (és mínim el nombre de 

persones que consideren que n’hi ha molta o, contràriament, gens). (Annex IV) 

Per acabar el formulari, es fa una pregunta més personal: si l’enquestat posseeix 

coneixements sobre patrimoni artístic i cultural. I els resultats són els següents: un 69,8% no té 

gaires coneixements però assegura que sempre ha estat un tema del seu interès, un altre 28,4% 

té coneixements i n’està al dia del tema, i només l’1,9% confessa el seu desinterès. (Annex V) 

L’Educació Artística viu una situació d’aïllament i rebuig malgrat estigui present en tot els 

nivells educatius, ja sigui de manera obligatòria o optativa.  

4.2.3. Concepcions sobre l’educació patrimonial escolar 

Com s’ha explicitat a l’apartat del mètode de treball i fonts emprades, s’han dut a terme 

una sèrie d’entrevistes a diferents personalitats relacionades, d’una manera o d’una altra, amb 

l’educació artística i patrimonial a Mallorca. Les persones entrevistades són les següents:  

Cati Sbert (Annex VI), mestra d’Educació Infantil i Primària, especialitzada en Pedagogia 

Terapèutica, i historiadora de l’art. Autora del llibre La mirada de la libèl·lula, juntament amb 

la seva germana Maite Sbert, i de diversos articles de revistes de caràcter educatiu10. A més, 

ha impartit cursos de formació del professorat. 

Mercedes Laguens (Annex VII), artista d’origen saragossà que viu i treballa a Palma de 

Mallorca des de l’any 1978. Es va llicenciar en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Part 

de la seva obra forma part de col·leccions diverses com La Caixa, el museu Reina Sofía de 

Madrid o l’Ajuntament de Palma, entre d’altres. Ha realitzat exposicions individuals i 

col·lectives a diverses ciutats d’arreu del món11. Durant un temps, va exercir de professora de 

secundària i actualment és docent universitària del grau en Educació Primària de la UIB12. 

També ha participat en cursos del SAC (Servei d’Activitats Culturals de la UIB) i en cursos de 

formació del professorat.    

                                                
10 Dades biogràfiques extretes de la contraportada de: Sbert Rosselló, C. i Sbert Rosselló M. (2017). La 
Mirada de la libèl·lula. Una visió sobre l’Educació Artística. Barcelona: Disset Edició. . 
11 Aquesta informació es pot trobar a la seva plana web oficial: https://www.mercedeslaguens.com/Bio  
12 Per a més informació, també es pot consultar el següent enllaç: https://www.uib.cat/personal/AAzc0Mg/   
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Alícia Llabrés (Annex VIII), artista local de Palma, llicenciada en Belles Arts per la facultat 

de Sant Jordi de Barcelona13. També ha realitzat exposicions individuals i col·lectives en 

diverses ciutats del món i ha dut a terme una sèrie de tallers destinats a infants tot partint de la 

seva obra pictòrica, a més de xerrades i cursos de formació docent en educació artística.  

A continuació es presenten els aspectes més rellevants d’aquestes entrevistes, les quals es 

poden consultar a l’apartat dels annexos del present treball.  

Cal evitar els prejudicis que s’han anat desenvolupant vers la matèria escolar d’Educació 

Artística. Durant molts anys i encara avui en dia, s’ha tendit a considerar que és una assignatura 

de menys importància que les altres del currículum, tal vegada perquè no té un caràcter 

memorístic ni tancat, en el sentit que no té un sol resultat correcte. També s’ha creat la idea 

errònia que només és competent en aquesta matèria l’infant que presenta habilitats i qualitats 

artístiques, i tal consideració està relacionada amb el fet de pensar que l’Educació Artística és 

una assignatura de caràcter manual i no teòric. Com indica Marín (2003: 17), els continguts 

d’aquesta matèria són producte de les disciplines que estudien i analitzen les imatges, els 

objectes i les obres d’art, així com l’evolució de l’art i les seves teories al llarg de la història. 

Aquestes disciplines són, principalment, la història de l’art i l’estètica i teoria de l’art (entre 

d’altres com l’antropologia, l’arqueologia, la sociologia, etc.).  

Mercedens Laguens sosté que hi hauria d’haver un especialista que impartís l’assignatura 

de plàstica a les escoles. No és suficient amb el títol de mestre/a ja que al grau d’Educació 

Primària de la Universitat de les Illes Balears només hi ha una assignatura d’educació plàstica 

–“Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària”14–  i els alumnes no 

adquireixen els coneixements necessaris (de fet, molts d’ells no han estudiat història de l’art a 

Batxillerat). Per tant, en aquest grau s’aprecia un dèficit en quant a cultura general i s’hauria 

de considerar la necessitat d’altres assignatures anteriors a aquesta com podria ser una 

introducció a la Història de l’Art. A més, l’assignatura esmentada anteriorment tan sols té una 

durada d’una hora i trenta minuts de contingut teòric i una altra hora i mitja de contingut pràctic 

condensades en un semestre.  

                                                
13 Per conèixer més àmpliament la seva biografia artística, consultar 
http://www.galeriadionisbennassar.com/artistas/alicia-llabres/  
14 Es pot consultar la guia docent a https://estudis.uib.cat/grau/primaria/GEP2-P/22116/  
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Així doncs, i com argumenta també Cati Sbert, un dels principals problemes en què es troba 

l’educació artística actual és que els i les mestres de Primària no són especialistes en arts visuals 

i la seva formació és molt bàsica. Aquí entra en joc la importància dels cursos de formació 

permanent del professorat, els quals solen revelar l’existència d’aquesta situació deficitària. 

La matèria d’Educació Artística no conforma un temps d’esbarjo en el qual es realitzin 

manualitats ni activitats disperses en ocasió de festivitats com Nadal, Halloween, el dia de la 

mare o del pare, etc. És i ha de ser tractada com una matèria indispensable per a la formació 

dels nins i nines, ja que l’art es troba immers en tot el que ens envolta, amb el que convivim, 

amb el ens identifiquem i, sobretot, el que ens acaba identificant com individus d’una època, 

d’una cultura i d’una generació. L’educació artística és una “eina de creació de significats 

personals [...], el que cadascú pensa, sap, valora, i de significats col·lectius: què volem explicar 

com a grup, quina és la nostra història i com la plasmam” (Sbert i Sbert, 2017: 15). I per acabar 

de concretar la significativa finalitat de la matèria, és interessant el següent plantejament: 

Les arts són recursos per permetre una vida més humanitzada. Una forma de connexió 

entre allò que som i allò que podríem ser. Un punt de confluència entre el coneixement i 

l’emoció. Un dret educatiu inalienable. Un cultiu d’humanització radical. (Eulàlia Bosch 

citada per Sbert i Sbert, 2017: 14).  

Atenent a aquestes consideracions, Cati Sbert ens explica el contingut de l’assignatura de 

plàstica a Escola 1: als tres cursos d’infantil es tracta el color, la matèria i el volum, a primer 

de primària el collage, a segon l’assemblage, durant els cursos de tercer i quart es treballen 

diversos aspectes sobre la persona (el “jo”), i als dos darrers cursos els 5 elements, que són 

Aigua, Terra, Aire, Foc i el Jo i el Misteri; continguts que es fusionen entre ells i que es 

complementen amb altres coneixements sobre fotografia, arquitectura, haikus, etc. Per tant, 

aquest seria un clar exemple a seguir per evitar la concepció de l’educació plàstica com una 

assignatura de manualitats.  

A més, no s’ha de limitar l’ensenyança de l’art i del patrimoni a les aules, ja que els 

escenaris institucionals més enriquidors per aquest tipus d’educació són els llocs museístics, 

les galeries, els monuments històrics, la pròpia ciutat, els paratges arqueològics, etc., on es pot 

apreciar el patrimoni en directe, les seves dimensions, les seves textures... En aquest sentit, 

Laguens afirma que les noves tecnologies, malgrat els grans avantatges que ofereixen, han 

repercutit de manera negativa sobre l’art perquè la societat es limita a conèixer el seu patrimoni 
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artístic i cultural a través de la xarxa i no de manera presencial. En general, la gent no visita 

art, exceptuant esdeveniments concrets com la Nit de l’Art, que s’ha popularitzat 

considerablement. Fent referència a aquests tipus de celebracions, es pot dir que esdevenen 

iniciatives de caràcter banal i summament promocional de les obres i els artistes, i no pas un 

esdeveniment en qual s’aprèn a valorar el patrimoni artístic i cultural.  

Degut a l’ús de la tecnologia en tots els àmbits, no es viu la percepció directa de l’art i la 

informació és molt superficial. Si més no, és cert que les TIC emprades correctament permeten 

un ampli ventall de possibilitats educatives sense limitacions temporals ni espacials. Santibáñez 

(2006) assegura que “las tecnologías de la información y de la comunicación han ampliado el 

ámbito de difusión del museo tradicional o real con la creación de los museos virtuales, siendo 

estos museos auténticos espacios de atracción y el elemento motivador para asegurar en 

muchas ocasiones la visita al museo real” (p.156). El museu virtual com a recurs didàctic també 

ofereix als mestres moltes possibilitats metodològiques d’ensenyament.  

Les sortides culturals en horari escolar s’estableixen en relació al contingut tractat a classe, 

però normalment cada centre precisa d’alguna visita permanent. En el cas d’Escola 1, n’hi ha 

dues de permanents per a tots els cursos: la Fundació March i un recorregut d’escultures per 

ciutat. Altres llocs que les escoles visiten freqüentment són CaixaForum Palma, Es Baluard o 

la Fundació Miró.  

Un factor limitador que s’ha de tenir en compte a l’hora d’organitzar les visites és 

l’economia de les famílies. A fi de neutralitzar aquest assumpte, el que fa Escola 1 en certes 

ocasions és convidar artistes al centre (Alícia Llabrés, Pere Joan Riera, Ramon Canet...), de tal 

manera que els alumnes no s’hagin de desplaçar i es puguin evitar les despeses de l’autocar i 

les que requereixi l’entrada a l’espai visitat.15  

En parlar d’aquesta iniciativa amb Alícia Llabrés, tot i que assegura que es tracta de 

jornades força enriquidores, s’ha tingut en consideració la seva pusil·lanimitat a les escoles de 

Mallorca. Emprant les seves paraules, “a altres països, sobretot d’Amèrica, als centres és molt 

més freqüent convidar artistes i fer tallers a les aules. Però aquí gairebé no es fa i a més no es 

remunera als pocs artistes que ho fan. Caldria un treball conjunt entre les escoles i els artistes 

                                                
15 Tant a l’annex de l’entrevista a Cati Sbert com al llibre La mirada de la libèl·lula es poden consultar les 
interessants activitats i tallers que es duen a terme durant aquestes sessions. 
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per propiciar una educació que aporti experiències enriquidores a l’alumnat, obrir l’escola cap 

a fora.” 

D’altra banda, una de les sortides que realitza Laguens amb els seus estudiants del grau en 

Educació Primària, és un recorregut per presenciar i analitzar una sèrie d’escultures de Palma 

basant-se en el llibre de Maria Magdalena Brotons Capó16. Ens explica que s’aprecia una falta 

de respecte cap a les obres per part de l’alumnat, per exemple davant Five Paths de Richard 

Long, menyspreant la seva tasca perquè no entenen aquest tipus d’art. Si a les escoles es 

treballessin aquestes situacions tan controvertides, en arribar a la universitat no hi tindrien lloc 

successos d’aquest tipus, que són originats pel desconeixement. El mateix passa amb la 

polèmica obra de Piero Manzoni, Merda d’artista, o les performances de Marina Abramovic.  

L’altra visita que fa Laguens amb els seus alumnes del grau té lloc a la Fundació Joan 

March i se centra en com s’ha de realitzar i programar una sortida cultural. Ella els dóna com 

a tema “Escola i museu”, i a partir d’aquí els futurs mestres ideen diferents propostes de 

l’abans, el durant i el després. L’entrevistada argumenta que és important no dirigir les 

preguntes ni la mirada dels infants sinó orientar-los, és a dir, la metodologia ha de ser activa, 

no dirigida. Les sortides aporten molta més informació sobre les obres artístiques del que es 

pot aprendre dins l’aula. El ‘després’ ha de ser una continuació, aprofitant la sortida no per 

imitar les obres que s’han vist sinó per ressaltar el que s’ha tractat i beneficiar-se de la 

informació obtinguda per aprofundir sobre diferents aspectes de l’autor i el tipus d’art en el 

qual s’emmarca. I pel que fa al tractament anterior a la visita, com indica Francesc Xavier 

Hernández, els mestres han de preparar-la amb anterioritat i, una vegada realitzada, s’ha de 

seguir treballant el contingut a l’aula (Aldridge citat per Hernández, 2004: 39). Tot i això, 

existeixen opinions oposades a aquesta idea, en favor d’un major efecte de sorpresa. Les 

germanes Sbert (2017: 70) defensen que ambdues opcions comporten beneficis: la preparació 

prèvia permet una jornada més estructurada i estudiada, mentre que el fet de no premeditar-la 

permet als alumnes endinsar-se a quelcom desconegut per ells i disposar d’un major marge 

d’interpretació personal, la qual serà treballada a posteriori dins l’aula de manera conjunta. 

Laguens ha treballat el tema del llibre d’artista amb mestres de diverses escoles a través 

dels cursos de formació que s’han impartit i, posteriorment, aquests mestres ho han aplicat a 

l’aula amb els seus respectius alumnes, treballant la imaginació des del llenguatge plàstic i 

                                                
16 L’escultura a les Balears en el segle XX, de l’any 2001.  
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escrit (cal·ligrafia, redacció, lectura, poesia, contes, etc.). Ella, com a professora del grau 

universitari, també ho ha dut a la pràctica amb els seus estudiants amb la finalitat de concentrar 

la creativitat i els diferents llenguatges en un projecte que s’ha de realitzar en el poc temps (i 

intens) d’un quadrimestre però que engloba molts continguts. Aquest projecte esdevé un model 

pels futurs mestres per entendre que un treball o projecte creatiu té unes pautes prèviament 

pensades i que no és una simple manualitat. 

Per altra banda, l’artista local Alícia Llabrés, que també ha tingut l’oportunitat de dur a 

terme algun curs de formació al professorat, juntament amb Cati Sbert, i una xerrada amb 

l’equip docent d’un centre educatiu sobre l’assignatura d’educació artística, assegura que 

l’ensenyament se cenyeix profusament als continguts del currículum i no està orientat al 

desenvolupament de la imaginació i la creativitat dels infants. A més, encerta en dir que no hi 

ha la tendència de lligar la matèria de plàstica amb la resta de matèries, ni tan sols de vincular-

la amb la realitat social i que, de fet, se sol situar dins la pila d’assignatures irrellevants.  

En relació al que legisla el currículum, es disposen de quaranta-cinc minuts per a la matèria 

de plàstica al llarg de tota la setmana. Aquesta breu dedicació també afecta greument a la seva 

concepció d’irrellevància. Les tres entrevistades coincideixen en expressar el seu desacord 

davant aquesta circumstància i, de fet, Sbert planteja, com a possible remei, unir les hores de 

les dues branques d’educació artística (música i plàstica) i treballar-les de manera 

interdisciplinària. Però a més, afegeix, “a les escoles els sabers estan compartimentats, 

generalment no hi ha una interrelació entre matèries [...] A partir d’una obra d’art es pot 

aprendre geometria, matemàtiques, poesia, dibuix, filosofia, música... (A Escola 1) les matèries 

es lliguen amb situacions quotidianes de la vida i han de servir per resoldre problemes reals”.   

Com a artista que és, Llabrés ens parla de l’expressió del món interior a través de l’art: “no 

es tracta de crear artistes sinó de saber expressar idees a través del dibuix, pensaments que tal 

vegada no sabem expressar a través de la paraula, l’univers interior. El dibuix és una eina molt 

important, un llenguatge més”. Per aquest motiu i de la mateixa manera que defensa Laguens, 

considera que “el mestre ha de ser un mitjà, aportar idees i deixar que l’alumnat ho desenvolupi 

a la seva manera, per tal de descobrir el infinits punts de vista que existeixen”. 

Alícia ha tingut l’oportunitat de mostrar el seu art a través de diversos tallers didàctics per 

a infants, ja sigui per petició d’un centre educatiu o per iniciativa pròpia. Cati Sbert explica 

amb gratitud la visita d’Alícia Llabrés a Escola 1 en tres o quatre ocasions. L’artista, a més, ha 
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efectuat altres tallers públics, un d’ells a Vilafranca de Bonany destinat a persones amb 

necessitats especials de tipus psíquic i/o físic, un gran repte per a ella que li ha permès descobrir 

una àmplia varietat d’idees i amplificar la seva experiència tant professional com personal.  

Per conscienciar sobre les múltiples maneres de fer que poden existir i, d’aquesta manera, 

entendre i respectar les manifestacions artístiques, a Escola 1 es va dur a terme un projecte 

anomenat “La maleta de partir”, ideat per A. Llabrés i C. Sbert. Segons expliquen, en aquest 

projecte es fusiona l’art amb la poesia, la fotografia i la filosofia, ja que la intenció és trobar 

diferents expressions creatives que tractin el tema de les maletes (la guerra, les migracions, els 

records...), connectant, per tant, amb l’obra de diversos autors com la pròpia exposició de 

Llabrés, sota el nom Dins la maleta de partir, poemes d’Antonina Canyelles o fotografies 

bèl·liques de Robert Capa. 

Com a seguiment de totes les propostes educatives, és fonamental el rol de les famílies. 

Segons A. Llabrés, “l’educació artística de les famílies depèn molt de l’estatus social, ja que hi 

ha molts de pares que no poden dur els seus fills al teatre, exposicions d’art, concerts... per 

això, l’escola s’hi hauria d’involucrar molt més”, si més no, a la majoria de centres, ja sigui 

des de l’anomenada escola de famílies, l’AMIPA o el Consell escolar, es planifiquen activitats 

i xerrades per tal de facilitar i garantir una major conciliació familiar. L’objectiu és augmentar 

la implicació de les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge. En algunes ocasions, 

l’escola de famílies de Escola 1 ha organitzat sortides culturals interessants a realitzar, de 

manera totalment voluntària, durant algun cap de setmana.  

Cal remarcar que la manca de recursos que pugui sofrir un centre educatiu no és un motiu 

que justifiqui la precarietat de l’educació artística. Com esmenta Alícia, l’escassetat de 

materials no suposa un inconvenient, ja que sempre es pot adaptar l’activitat als recursos que 

es tenen a l’abast. Si més no, l’inconvenient principal, segons Cati Sbert, és el canvi constant 

de personal docent, el qual dificulta la fluïdesa del procés d’ensenyament-aprenentatge. A més, 

cal tenir en compte que aquesta realitat també implica la necessitat d’una major constància de 

cursos de formació del professorat, ja que en la majoria dels casos els nous mestres tan sols 

tenen coneixements molt bàsics de la matèria, com s’ha comentat anteriorment.  

Segons les declaracions d’Alícia Llabrés, l’objectiu de totes aquestes vivències és sobretot 

“aportar una nova visió als infants, que coneguin el punt de vista d’una artista i la seva feina, 

la seva manera d’expressar les idees i emocions, així com les meves fonts d’inspiració, que 
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recauen sobretot en la poesia”. Això permet que els infants puguin interpretar i raonar sobre 

una manera de fer, donar-li un significat a l’art que tenen al davant i, per tant, valorar-lo d’una 

manera o d’una altra. Amb aprenentatges com aquest, s’adonen que l’art no presenta una única 

resposta o solució, sinó que cada artista, cada individu, produeix la seva obra segons el missatge 

que vulgui transmetre. Però a més, no tan sols compta la idea que l’artista pretén desvetllar 

sinó també les lectures que se’n facin, que poden ser molt diverses i variades.  

Amb totes les iniciatives esmentades, els infants assoleixen uns coneixements que els 

condueixen cap a la sensibilitat i la valoració de la cultura. De manera directa o indirecta, 

prenen consciència de l’herència cultural i adquireixen la capacitat d’interpretació del 

patrimoni, fet que conclou en la seva estimació i salvaguarda. 

5. Conclusions 

En educació es vol potenciar la creativitat, però si aquesta no es treballa de manera decisiva, 

no arriba per si sola. El currículum parla molt sobre la conscienciació i difusió del patrimoni 

històric i cultural però a molts centres educatius no es du a terme de la manera més adequada i 

enriquidora; no obstant això, cal dir que actualment cada vegada són més els centres que s’hi 

impliquen. És necessària l’elaboració de programes educatius que permetin una educació 

patrimonial digna i eficient, el compliment de metodologies didàctiques efectives i la 

programació d’activitats pedagògiques que facilitin la comprensió i la valoració de l’herència 

cultural.  

En la present investigació s’han vist algunes estratègies i recursos que poden servir de 

model per garantir l’èxit de l’ensenyament artístic i patrimonial. Quan es parla d’una educació 

reeixida, es fa referència sobretot al fet que l’aprenentatge sigui significatiu i real, que 

l’alumnat es familiaritzi amb el contingut, de manera que construeixi un significat propi i 

personal, i alhora sigui capaç d’interpretar-lo i relacionar-lo amb l’entorn. És per això que quan 

es du a terme un encertat procés d’ensenyament-aprenentatge, el resultat comporta alguna 

repercussió positiva. En el cas de l’educació artística a primària, un dels objectius primordials 

és oferir a l’alumnat un bagatge cultural que posteriorment es derivi en una implicació en la 

salvaguarda del patrimoni.  
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D’altra banda, s’ha contemplat l’evolució de l’educació patrimonial al llarg de la història 

per tal de conèixer tant les millores com els retrocessos que ha viscut i que han donat lloc a 

l’actual situació que ocupa actualment.   

La revisió del currículum actual d’Educació Primària de les Illes Balears i de l’annex 

d’Educació Artística ha servit per contrastar el que marca la llei amb la realitat que es viu a 

Mallorca. L’estudi i anàlisi de la situació que viu l’educació patrimonial a l’illa s’ha 

complementat amb les múltiples perspectives de caràcter anònim extretes del formulari i amb 

les tres entrevistes. Les persones entrevistades han aportat diferents concepcions sobre què no 

hauria de ser l’educació artística a l’etapa de primària, què és el que s’ha d’evitar, i ofereixen 

alternatives didàctiques que esdevenen pautes o models a seguir. 

 També s’ha fet referència a la necessitat d’especialització i/o formació contínua del 

professorat ja que, com s’ha comprovat, no es requereixen docents professionals d’aquest camp 

disciplinar per impartir l’assignatura d’educació artística i un mestre titulat, en general, tan sols 

disposa d’uns coneixements artístics i culturals molt bàsics. 

Finalment s’ha destacat l’efectivitat de l’educació no formal, la qual hi té lloc fora de la 

institució escolar i és fonamental pel desenvolupament cognitiu i emocional dels infants en 

relació a les arts i la cultura. Això no significa que l’ensenyament formal no constitueixi un 

aprenentatge enriquidor, ja que també s’ha parlat de diverses metodologies summament 

interessants que es poden aplicar a l’aula i que permeten abatre els prejudicis que s’han anat 

creant i estenent en referència a aquesta matèria, com el fet de considerar-la menys rellevant 

que la resta o de caràcter ociós i manual. 
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VI.  
 

ENTREVISTA A CATI SBERT 

Quins especialistes hi ha a Escola 1 i què en penses sobre la formació del professorat?  

Al centre hi ha els especialistes de música, d’educació física, de TIC (Tecnologies de la Informació 

i la Comunicació), PT (Pedagogia Terapèutica) i anglès. No hi ha especialista en història de l’art o 

belles arts, com en la majoria de centres de primària, per la qual cosa és fonamental la realització de 

cursos de formació i xerrades als equips docents, a fi que coneguin la importància de l’educació 

artística. És imprescindible que els mestres assoleixin certs coneixements en relació a l’educació 

patrimonial. 

Amb quina freqüència s’imparteix educació cultural i artística al centre?  

Es dediquen 90 minuts setmanals a l’educació artística, però aquesta està dividida en dues parts, per 

tant, en tota la setmana només 45 minuts estan dedicats a l’assignatura de música i els altres 45 minuts 

a plàstica en tota la setmana. Una solució per ampliar el temps d’educació artística seria ajuntar hores 

i treballar música i plàstica a la vegada, ja que són dos llenguatges que permeten desenvolupar el 

sentit crític, l’expressió dels sentiments, la creativitat...  

A més, l’escola de famílies incentiva la participació dels pares i mares organitzant sortides culturals 

de caràcter voluntari durant algun cap de setmana: a la ciutat romana de Pollentia, pels camins d’aigua 

de Palma (a fi de conèixer els canals romans), altres rutes per Palma, etc. En general, els nins 

presenten necessitats emotives i cal enganxar les famílies per a què s’impliquin, que cada vegada ho 

fan més. Des de l’escola de famílies organitzen activitats per tota la comunitat educativa. Una de les 

mares és arqueòloga i vicepresidenta de l’Associació d’Amics del Museu de Mallorca, i hem tingut 

l’oportunitat de fet moltes coses amb ella. 

A través de quines estratègies es desenvolupa l’educació artística?  

A les escoles els sabers estan compartimentats, generalment no hi ha una interrelació entre matèries 

i això és el que es vol evitar a Escola 1, intentant trobar sempre la relació amb l’entorn de l’alumnat. 

A partir d’una obra d’art es pot aprendre geometria, matemàtiques, poesia, dibuix, filosofia, música... 

Les matèries es lliguen amb situacions quotidianes de la vida i han de servir per resoldre problemes 

reals. El dibuix està més lligat a les ciències naturals i socials que a la pròpia educació artística.  
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A l’educació artística és pretén que l’alumnat tregui al món exterior el seu món interior. El mirall 

serveix per veure’s la cara i l’art per veure’s l’ànima, per conèixer-se a si mateix.  

El professorat d’educació artística empra el Drive per compartir una graella on s’exposa el dia de la 

sessió, els objectius, el contingut, la pregunta clau d’allò que es farà i la tècnica o estratègia que es 

farà servir. A la programació de l’assignatura apareix el vocabulari que s’emprarà, les tècniques, els 

materials, els artistes més convenients per cada una de les tècniques, les diferents activitats, les fonts 

d’utilitat, etc.  

A moltes escoles fan només música o manualitats, però a Escola 1 l’assignatura d’Educació Artística 

està estructurada per temes: el color (curs P3), la matèria (curs P4), el volum (P5), el collage (primer 

de primària), l’assemblage (segon d’EP), el jo, el retrat, la persona i el nom (tercer i quart d’EP) i els 

5 elements: Aigua, Terra, Aire, Foc i el Jo i el Misteri (cinquè i sisè d’EP). Per tant, a cada curs es 

posa èmfasi en cada una d’aquestes temàtiques, que funcionen com a punt de partida, però totes elles 

es fusionen unes amb les altres i, a més, a la vegada es treballa contínuament la fotografia, la pintura, 

l’arquitectura, el gravat, els haikus... a través de les diverses propostes de l’alumnat. Es parteix molt 

del diàleg. Per exemple, una de les iniciatives de l’alumnat ha estat la de fer fang; per això, l’equip 

docent ha comprat aquest material amb la intenció de realitzar diferents activitats, però no a la manera 

de manualitat sinó tenint el compte la didàctica artística.  

També s’ha dut a terme el projecte “Les Cases de l’Ànima”, que ha consistit en crear maquetes 

arquitectòniques de l’Antiguitat. Cada nin s’ha construït la seva “casa de l’ànima”. Aquest projecte 

permet conèixer, per exemple, els fonaments de les construccions, ja siguin temples, cases, tombes... 

Posteriorment, cal coure aquestes maquetes i per això podrem aprofitar les torradores que hi haurà al 

centre per la festa de Sant Antoni (cocció típica de Canàries).  

Un altre projecte que vàrem dur a terme amb els alumnes de sisè durant el curs 2017-18, en motiu 

del seu viatge d’estudis, és “La maleta de partir”. Aquest propòsit va associat a molts artistes que 

treballen el tema de la maleta de partir: connectarem amb l’exposició d’Alícia Llabrés, del mateix 

títol, amb uns poemes d’Antonina Canyelles i amb fotografies de Capa. Amb tot això vàrem dur a 

terme el projecte i la posterior exposició a l’escola. Per tant, en aquest cas s’entrellacen la poesia i 

l’art. Moltes altres activitats que es realitzen al centre lliguen l’art, el llenguatge i la filosofia.  

A banda d’això, es desenvolupen projectes d’investigació d’art que permeten que els nins coneguin 

per què els pintors pinten de diferents maneres, com és l’art al Marroc, a la Xina, a Espanya, etc., 

fent comparacions interessants. 
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Són iniciatives molt interessants! Però us heu trobat amb algun inconvenient?  

Un dels inconvenients més freqüents és que l’escola canvia de mestres molt sovint. Fa relativament 

poc, s’han jubilat molts mestres i l’equip directiu actual és fantàstic però tenen la problemàtica de 

rebre gent nova cada cert temps i els ho d’explicar tot de nou. La majoria d’aquest personal és interí. 

Això fa que no hi hagi tant de rodatge ni fluïdesa.  

El centre disposa de recursos educatius en patrimoni? Qui els proporciona (centre, mestre, 

famílies)?  

Els recursos materials són proporcionats tant per l’equip de centre i els propis mestres com per 

l’alumnat/famílies, entre tots. La sala d’artística de l’escola és petita com la resta d’aules i està plena 

de recursos materials com terra, llavors, fulles, pedres, teles, tintes... no només els típics materials 

d’art. S’empren recursos visuals i audiovisuals, s’han fet seqüències en moviment, noticiaris de 

vídeos, etc. De fet, un pare d’una alumne és fotògraf i sovint ha col·laborat amb nosaltres. 

Quantes visites a museus, centres culturals o sortides urbanes es realitzen durant el període 

d’un curs? Quines? I amb quina finalitat?  

Les sortides es decideixen en funció del que es treballi a l’aula, exceptuant-ne dues que són fixes: la 

Fundació March i un recorregut d’escultures per ciutat, les quals realitzen tots els cursos de primària. 

També anem molt al Baluard i a la Fundació Miró. Es lliguen les activitats amb algunes exposicions 

del moment, com per exemple de ceràmica, incentivant així una educació no formal que permeti als 

nins aprendre fora de l’aula.  

Així i tot, cal tenir en compte l’economia de les famílies, ja que s’ha de pagar l’autocar i en alguns 

casos l’entrada al lloc visitat. Els alumnes més grans poden anar caminant però amb els més petits 

no sempre és així. Aquesta és una realitat que restringeix una mica la quantitat de sortides que es 

puguin realitzar durant un curs, però això no vol dir que no se’n facin.  

Una solució molt eficient és l’entrada d’artistes dins l’escola, que ells visitin el centre per mostrar el 

seu art als alumnes. Per exemple, Alícia Llabrés va dur a terme una sessió de construccions, en la 

qual els alumnes construïren el tipus d’arquitectura que volguessin (hotel, casa rural, gratacels...). En 

acabar la sessió, es va fer una exposició de les seves obres a l’escola. També ens han visitat Pere Joan 

Riera (artista del còmic) i Ramon Canet (pintor i escultor local), entre d’altres, no només artistes sinó 

també músics i literaris.  
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L’objectiu és que els diferents artistes parlin del seu art i els nins els facin totes les preguntes que els 

sorgeixin. És una manera d’evitar el desplaçament dels alumnes. Malgrat siguin activitats dins l’aula, 

els alumnes mostren interès per allò nou i desconegut i és una alternativa interessant i molt 

enriquidora. 

Abans o després de la visita, es treballa el contingut a l’aula? De quina manera s’aplica?  

Les visites es treballen amb anterioritat o bé després de la sortida (major efecte de sorpresa). Llevat 

d’això, totes les sortides requereixen un procés de treball cíclic de 3 fases: abans, durant i després 

(què hem fet, què hem après, per a què ens serveix, com ho podem fer nostre (a la manera de fer 

pròpia)...).  

Alguna vegada han preparat una gimcana per fer allà mateix, o s’han preparat algunes preguntes a 

resoldre allà... 

Per acabar, s’aprecia una millora emocional i competencial de l’alumnat a través de les 

sortides?  

El que s’aconsegueix és que els nins adquireixin consciència i sensibilitat artística. Quan es fan 

sortides queden entusiasmats i hem sabut que, molt sovint, tornen al lloc visitat amb algun familiar 

seu per reviure l’experiència i explicar tot allò que han après.  

Les sortides afavoreixen una millora dels alumnes en tots els sentits, emocional sempre, i també 

perquè aprenen molt més del que es pot assimilar només dins l’aula. Relacionen els continguts amb 

tot el que els envolta i amb les seves experiències personals.  

És important saber que, encara que a la majoria de les escoles no es dóna una educació patrimonial 

gaire o gens rellevant, n’hi ha algunes que ja duen un recorregut interessant o bé comencen a 

implicar-se molt en el tema. 

 

VII.  
 

ENTREVISTA A MERCEDES LAGUENS 

En relació a l’educació artística i cultural, has impartit cursos de formació del professorat?  
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Sí, he llevado a cabo cursos de formación dentro de los centros escolares y la verdad es que, en 

general, se implica todo el profesorado, de hecho, suelen buscar profesionales que impartan talleres 

o charlas sobre la educación artística.  

Consideres que, en general, hi ha una adequada formació del professorat en educació artística? 

En mi opinión, debería de haber algún especialista en Bellas Artes o en Historia del Arte que 

impartiera la asignatura de plástica. Uno de los principales problemas de la Educación Artística actual 

es que no hay docentes especializados en artes visuales y la formación que han recibido en este campo 

es muy básica. Por eso, se hacen aún más necesarios los cursos de formación permanente para el 

profesorado. Cuando se realizan estos cursos, en general se puede ver la falta de conocimientos 

necesarios de los docentes para impartir esta materia.  

Com a professora d’educació artística del grau universitari en Educació Primària, consideres 

que els futurs docents tenen els coneixements necessaris sobre patrimoni històric i cultural?  

Para empezar, cabe decir que los estudiantes no llegan con los conocimientos básicos sobre arte y 

cultura, entre otros motivos, porque la mayoría de ellos no cursaron la asignatura optativa de Historia 

del Arte en bachillerato. Entonces, tengo que empezar de cero con ellos, ya que no presentan la base 

necesaria para centrarnos en el arte a nivel didáctico, de manera metodológica. 

Este gran vacío se ve mucho en la cultura del siglo XX, que pese la proximidad temporal, los 

estudiantes no conocen casi nada. 

A més, tinc entès que, a diferència d’altres matèries com matemàtiques, només hi ha una 

assignatura de didàctica plàstica i visual en tot el grau… És així? Consideres que és suficient? 

Quines millores es podrien aplicar? 

Efectivamente, tan solo hay una asignatura referente a la educación plástica y visual, mientras que se 

dedican tres o cuatro asignaturas a otros campos de conocimiento. Además, se debe tener en cuenta 

que hablar de una asignatura en un grado significa hablar de un período de un solo semestre, y en 

total se dan 1’30h de teoría y otra 1’30h de práctica en toda la semana (quince horas de educación 

artística en toda una carrera universitaria). Esto hace que los estudiantes, directa o indirectamente, 

conciban la educación artística como una materia de menos importancia en comparación con las 

demás.  
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La formación en educación artística que se da en el grado es muy escasa, considero que no es 

suficiente con tener la titulación de maestro para poder dar unas clases enriquecedoras de artística en 

un colegio. 

Hay un importante déficit en cuanto a cultura general y se debería de considerar la necesidad de 

alguna otra asignatura en el grado anterior a ésta, una que permitiera, por ejemplo, una introducción 

a la historia del arte. 

N’estic d’acord... I en aquesta assignatura se sensibilitza l’alumnat vers el patrimoni? 

Yo procuro que así sea, por eso realizamos dos salidas (y no “excursiones”, como se les suele 

llamar…) durante el semestre. La primera visita tiene lugar en la Fundación March, donde nos 

centramos en cómo se debe hacer y programar una salida cultural con alumnos de primaria. Yo les 

presento el tema de “Escuela y museo” o “El museo y su didáctica” y los estudiantes deben idear 

propuestas didácticas del antes, el durante y el después de la visita. Yo siempre les digo que lo más 

importante es dejar que los alumnos estén activos en todo momento, que ellos piensen y experimenten 

y nosotros, los adultos, podemos orientarles pero no dirigirles. Un error muy grande es que, en caso 

de contar con un guía, el maestro o maestra se permita desconectar durante una salida cultural y no 

preste atención a lo que está ocurriendo, ya que posteriormente lo idóneo es tratar los contenidos en 

clase, no imitando el arte que han contemplado sino resaltando y profundizando sobre lo que les haya 

llamado más la atención. 

La segunda salida es un recorrido por las esculturas de Palma, tomando como punto de partida el 

libro de Marilen Brotons. En este caso he podido apreciar una gran falta de respeto hacia las obras 

por parte de los estudiantes, concretamente al ver Five Paths de Richard Long. El caso es que 

menosprecian este tipo de arte porque no entienden su significado, por falta de conocimientos.  

Además, las nuevas tecnologías han hecho mucho daño al arte y a la cultura en general dado que la 

gente se limita a conocer su patrimonio a través de la red, por lo tanto, cada vez se visita menos arte 

y no se vive la percepción directa de las obras. Realizando salidas, se consigue que los alumnos 

absorban mucha más información de la que pueden absorben en clase, ya que pueden apreciar las 

dimensiones, las texturas… 

Por otro lado, en esta asignatura del grado, los estudiantes llevan a cabo un libro de artista, un 

proyecto práctico que engloba muchas técnicas y permite la creación individual, la libre elección del 

tema, de los materiales, etc. Entonces, conseguimos trabajar con imagen y texto y, sobretodo, 

descubrir que un proyecto artístico no es una manualidad y que requiere unas pautas previas. 
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Què interessant! I per acabar, com a artista has realitzat alguna visita o taller a algun centre 

educatiu destinat als alumnes de primària? 

Tuve la oportunidad de visitar Escola 3 de Palma, aunque es un instituto de secundaria. Se trató de 

un taller participativo muy interesante en colaboración con la Asociación de Artistas Visuales, en el 

cual realizamos una obra mediante serigrafía.  

Por otro lado, en relación a lo que te he comentado sobre el libro de artista, también lo he trabajado 

con maestros en diversos colegios mediante cursos de formación docente impartidos en el propio 

centro. Posteriormente, estos docentes lo han aplicado al aula con sus alumnos y funciona muy bien, 

ya que se trabaja la imaginación tanto desde el lenguaje plástico como desde el escrito: caligrafía, 

redacción, dibujo, etc.  

Afortunadamente, he podido comprobar que muchos centros han aplicado mejoras interesantes, 

algunos trabajan por proyectos, otros dedican una semana cultural…Yo creo que en las escuelas todo 

tendría que ser un taller de creatividad, tratar los temas del currículum a partir de la creatividad.  

 
VIII.  

 

ENTREVISTA A ALÍCIA LLABRÉS 

Em consta que has tingut l’oportunitat de mostrar el teu art a alguns centres educatius... Amb 

quina freqüència les realitzes? 

Així és, he dut a terme un taller artístic durant varis anys a Escola 1 per petició del centre, unes tres 

o quatre vegades, a tots els cursos de primària i sempre de la mà de Cati Sbert. Ha estat un privilegi. 

També vaig fer, per iniciativa pròpia, un altre taller per nins i nines de diverses edats a l’Ajuntament 

de Son Servera durant un mes. 

D’altra banda, a unes teuleres de Vilafranca de Bonany, una vegada al mes durant dos anys he 

realitzat uns tallers on s’integrava gent amb discapacitats físiques i gent amb discapacitats mentals 

de S’Estel de Llevant. Això ha suposat grans reptes per mi, ha estat una experiència molt enriquidora 

en tots els sentits.  

I quina és la intenció de tots aquests tallers? 
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El meu objectiu és aportar una nova visió als infants, que coneguin el punt de vista d’una artista i la 

seva feina, la seva manera d’expressar les idees i emocions, així com les meves fonts d’inspiració, 

que recauen sobretot en la poesia.  

El que jo faig és seleccionar frases de poemes per donar un sentit ampli a les meves pintures, sense 

arribar a desvelar completament el significat de l’obra. M’agrada posar títols que no siguin evidents 

per tal que cada persona es pugui sentir identificada, ja que les frases que selecciono poden significar 

moltes coses depenent de la lectura que se’n faci. També són idees que expliquen alguna cosa sobre 

jo mateixa. Cerco el misteri per connectar amb altra gent i no limitar-me plasmar la meva pròpia 

biografia. I tot això és el que jo els vaig desvetllant.  

Destacaries algun inconvenient?  

El principal inconvenient amb què vaig trobar-me és que són molts alumnes a les aules, que és una 

realitat de gairebé tots els centres educatius. Seria convenient tenir menys alumnes per grup, 

desdoblar o bé comptar amb més mestres de suport, ja que no et pots permetre el privilegi d’estar 

plenament atenta amb cada un d’ells. Si hi ha menys alumnes per grup es pot fer molt bona feina, 

adaptar-la a cada nin i poder enraonar entre tots. Per tant, no es tracta d’un problema de l’assignatura 

d’educació artística sinó de totes, de l’estructura escolar en general, ja que gairebé a totes les escoles 

són trenta alumnes per classe. 

I en quant al material, t’has trobat amb algun entrebanc? Qui proporciona el material 

necessari pel taller?  

Normalment, aquest material és proporcionat pel centre però jo també en duc. La manca de recursos 

no seria cap inconvenient, ja que t’adaptes a allò que hi ha.  

Què és el que més destacaries? Les millors experiències, recompenses, etc. 

Per una banda, m’agrada destacar el taller de “La maleta de partir”, el qual vaig fer a Escola 1 amb 

Cati Sbert. Va ser molt enriquidor perquè l’art es lliga a tot tipus de disciplina, depenent de la pròpia 

idea de cada alumne (els seus propis records). Filosofia, història, poesia, haikus...tot basant-se en la 

idea de les maletes, els viatges... Vàrem mostrar als infants diverses imatges del que han fet altres 

artistes sobre la idea de la maleta: la memòria, la immigració, la guerra... Molts alumnes del centre 

són emigrants i es sentiren molt identificats. Cada nin havia de ficar coses dins la seva maleta, 

produccions seves que reflectien allò que era important per a ells.  
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Per mostrar les meves obres als alumnes, vaig dur fotografies de les mateixes i algun llibre amb frases 

de poemes que m’inspiren a l’hora de crear i posar títol a les pintures. 

I entre les experiències que més em marquen està la de sentir inseguretat, que fa adonar-te’n que no 

ho saps tot, però després veus que equivocar-se no és un problema i et fa trobar altres sortides, a més, 

els infants t’aporten moltes idees noves.  

Realitzes formacions en educació patrimonial al professorat? Amb quina freqüència? 

Fa un temps vaig impartir, també amb Cati Sbert, un curs de dues setmanes de formació per a mestres. 

A més, vaig guiar una xerrada amb l’equip docent de Escola 2 sobre com veuen l’assignatura de 

plàstica. Vaig poder comprovar que, en general, el professorat està molt tancat dins el contingut 

curricular, dins una ensenyança predominantment memorística i poc encaminada a la imaginació i la 

creativitat. La matèria de plàstica a les escoles no està lligada a res (societat, història, etc.), no hi ha 

fil conductor ni interdisciplinarietat entre les altres matèries. De fet, es considera una de les matèries 

menys importants.  

Els mestres s’han d’anar formant durant tota la seva vida professional. Els nins estan al present i els 

adults no ens podem quedar enrere perquè no els podríem aportar res. 

Com a mare i artista, com creus que es podria millorar l’educació artística d’avui en dia? 

Aquesta assignatura ha d’estar enfocada a la realitat que ens envolta i ha de ser un aprenentatge entre 

tots, no només centrat en el que diu el mestre ni el currículum. El mestre ha de ser un mitjà, aportar 

idees i deixar que l’alumnat ho desenvolupi a la seva manera, per tal de descobrir el infinits punts de 

vista que existeixen. No es tracta de crear artistes sinó de saber expressar idees a través del dibuix, 

pensaments que tal vegada no sabem expressar a través de la paraula, l’univers interior. El dibuix és 

una eina molt important, un llenguatge més. 

A més, dedicar només quaranta-cinc minuts de plàstica en tota la setmana és un disbarat. A altres 

països, sobretot d’Amèrica, als centres és molt més freqüent convidar artistes i fer tallers a les aules. 

Però aquí gairebé no es fa i a més no es remunera als pocs artistes que ho fan. Caldria un treball 

conjunt entre les escoles i els artistes per propiciar una educació que aporti experiències enriquidores 

a l’alumnat, obrir l’escola cap a fora.  
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Generalment, no s’educa les persones per a la feina artística i molt sovint es considera una pèrdua de 

temps. En canvi, les matemàtiques o les ciències socials es veuen com matèries més imprescindibles 

per a la vida. Totes les matèries s’haurien de considerar iguals i caldria interrelacionar-les entre elles.  

Finalment, l’educació artística de les famílies depèn molt de l’estatus social, ja que hi ha molts de 

pares que no poden dur els seus fills al teatre, exposicions d’art, concerts... per això, l’escola s’hi 

hauria d’involucrar molt més.  

La situació de l’educació artística a primària és dolenta, però a secundària és encara molt pitjor. 

 


