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Abstract 

In this work I try to reflect upon the importance of Arts Education in Childhood Education.                

Art will be approached as a transversal teaching medium to integrate nature in the children's               

space, with the aim of exploring and living it in first person and making all these learnings a                  

respectful reconnection with the environment. 
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Resum 

A aquest treball intento reflectir la importància que té l'Educació Artística a l'etapa             

d'Educació Infantil. Tractant l'art com a mitjà transversal d'ensenyaments per tal d'integrar la             

natura a l'espai infantil, amb l'objectiu d'explorar-la i vivure-la en primera persona i fer de               

tots aquests aprenentatges una reconnexió respectuosa amb l'entorn.  
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1. Introducció 

 

Per una part, presento una síntesi dels conceptes clau (art i natura), la implicació i els                

beneficis que hi tenen dins el desenvolupament integral dels infants, les problemàtiques de no              

mantenir contacte amb la natura i, a més, de la importància de l'efecte de l'experimentació               

primerenca per mitjà d'aquests recursos. Per altra banda, incideixo sobre el concepte de             

caràcter filosòfic que hi ha de cara a sentir i viure la natura, el rol del mestre en aquests                   

aspectes i la relació que hi tenen aquests amb la imatge d'infància. 

 

En relació amb això, expòs un seguit d'autors, artistes i moviments que parlen del valor de                

l'art i la natura i del lligam que hi ha o hi troben entre aquests conceptes. Moviments els                  

quals, com per exemple les geohumanitats (encara que, no he trobat evidències d'aplicació             

amb nens de 0-6 anys), poden tenir una gran potencialitat dins l'etapa d'educació infantil.              

D'altres, com el Land-art, l'Art Povera o l'Art Ecològic, són branques artístiques més             

conegudes i, per tant, més posades en pràctica a aquesta etapa. Així mateix, amb la finalitat                

de justificar el valor que hi pren l'art i la natura, present un seguit d'exemples i propostes                 

didàctiques portades a terme per altres centres, col·lectius o grups educatius. Els projectes             

esmentats estan basats i inspirats en els moviments (moderns i contemporanis) que present tot              

seguit. Ja que, donada la situació no es pot portar a terme una avaluació presencial, he                

dissenyat aquest recull i selecció que, a parer meu i per mitjà d'una prèvia anàlisi, consider                

bones i inspiradores pràctiques, metodologies i jocs relacionats amb la línia del treball. Per              

acabar, faig una conclusió del marc teòric esmentat, del que trob sobre el valor que té el                 

lligam art-natura i sobre com incloure una metodologia transversal com aquesta a l'espai             

infantil pot afermar i desenvolupar una vida plena.  

 

Per la qual cosa, aquest treball de recerca teòrica i reflexiva ha estat basat i contrastat amb un                  

llarg seguit d'estudis, articles i llibres sobre educació, educació artística i educació ambiental             

(entre d'altres). Els quals han estat necessaris per observar i construir des d'una posició el més                

objectiva possible aquest marc teòric, d’investigació i de reflexió, per concloure en la             

necessitat docent de repensar i redibuixar els usos que en feim de les arts i la natura a l'etapa                   

infantil. 
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2. Objectius 

 

L'objectiu principal d'aquest treball és oferir una aproximació al valor que necessita            

reprendre l'art i la natura dins les aules i espais d'Educació Infantil, una eina transversal que                

pot apropar als infants a un procés d'ensenyament - aprenentatge realment vivencial i             

significatiu. Aquest treball de recerca teòrica, es tradueix en un acte reflexiu sobre el              

potencial que té l'ús de l'educació artística com a recurs per explorar i viure la natura del                 

nostre entorn més proper, on l'espai natural ocupa un lloc de vital importància dins el               

desenvolupament infantil (personal, autoconceptual, de creixement, etc.).  

 

A més, formant part de l’objectiu principal, puntualitzar també sobre la necessitat de             

tornar-se a vincular i sensibilitzar amb la natura des d'un caràcter filosòfic i espiritual i, a                

partir de referents teòrics/artístics, fer visible una manera de treballar amb els nens i nenes               

que propiciï aquesta sensibilització amb l'entorn que moltes escoles i pedagogies d’educació            

activa i respectuosa ja porten a terme. 

 

Objectius específics: 

● Donar valor a l’Educació Artística i Ambiental a l’etapa d’Educació Infantil, tractant            

l’art com a mitjà transversal d’ensenyaments significatius. 

● Lligar l’art amb el medi natural proper per tal d’incloure’l dins l’espai infantil com a               

font de vida i aprenentatge. 

● Afavorir una significació real al potencial del llenguatge artístic com a font            

d’aprenentatge en valors, desenvolupament cognitiu i personal, i no tan sols           

d’habilitats artístiques. 

● Presentar un recull o catàleg de propostes didàctiques d’escoles o col·lectius que            

refermin els objectius anteriors, relacionades amb la línia temàtica i la transformació            

dels aprenentatges per a la reconnexió dels infants amb la natura i la protecció              

d’aquesta. 
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3. Justificació 

 

L'art i la natura han anat de la mà de manera quasi inconscient des de temps arcaics, a                  

més, ens pot arribar a ensenyar de forma significativa aspectes molt variats de la vida: Valors,                

habilitats i capacitats diverses, desenvolupament cognitiu, personal i d'autoconcepte,         

ensenyaments inclusius i culturals, de respecte i estima a la diversitat, etc. 

 

Totes les escoles, independentment de la metodologia o ideologia utilitzades, normalment           

tenen incorporades l'art dins alguna de les seves assignatures. No defens la utilització de l'art               

com a recurs indiscriminat, ja que no totes les maneres de treballar-ho són adients a un                

enfocament d'educació activa i lliure. Però, en general, existeix un consens de pensament que              

reconeix l'art (amb més o menys mesura) dins l'educació dels petits, ja sigui com a opció                

lliure, optativa o obligada. Malgrat que moltes vegades passen com a ensenyaments o             

assignatures secundàries, la realitat és que es tracta d'un recurs primordial per un             

desenvolupament integral i òptim que ens pot oferir nombrosos beneficis i aprenentatges. En             

canvi, els ensenyaments relacionats amb l'ambient natural queden en un segon o inclús tercer              

pla. Només les escoles i escoletes infantils amb metodologies actives concretes veuen            

necessari incloure la natura dins els seus ensenyaments des d'un punt de vista pràctic i               

vivencial, com a part del dia a dia dels infants. 

 

Avui dia, la majoria de nosaltres no som conscients del valor que té la natura a l'entorn                 

educatiu dels nens/es. Tant és així, que estam matant el que ens queda per substituir-ho per                

nous serveis innecessaris, construccions, etc. No ens param a pensar-ho, però vivim de             

manera inconscient i automàtica, sense reconèixer tot allò que forma part de nosaltres, sense              

mirar i d'aquesta manera sense viure de veritat. L'art és un recurs contra tot això, evita                

l'automatització del dia a dia, ens obliga a pensar, a mirar i gaudir. 

 

Per això, amb aquest treball vull fer una investigació teòrica, de reflexió personal i un petit                

recull d’exemples de bones pràctiques, per tal de refermar a partir de metodologies aplicades              

a la realitat tot aquest marc teòric.  
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Cal fer un reajustament de la importància que estam donant com a docents sobre l'art com a                 

recurs transversal, ja que pot ser un perfecte integrador de la natura dins l'aula que propiciï la                 

sensibilització cap al nostre entorn i ajudi a desenvolupar aprenentatges reals, significatius i             

pràctics per a una vida plena. 

 

 

4. Marc teòric 

 

4.1  La importància de l’art a l’Educació Infantil 

 

A moltes escoles, malauradament, l'art és entès com a qualsevol activitat on es             

produeix alguna cosa amb un objectiu estètic i, possiblement, per tal de tenir proves davant               

els pares i els familiars de la tasca que es fa al centre. Tenint com a referència la pròpia                   

vivència de l'art a la meva etapa infantil, pens que no es tracta només de dibuixar, seguir                 

propostes dictades o les conegudes ‘fitxes’ que tant tallen les ales dels i les petites artistes que                 

tenim a les aules. L'art ha de ser satisfactori, alliberador i inspirador, no ha de crear un                 

sentiment "d'obligació a fer", ja que així tan sols fomentam el rebuig i la frustració cap a                 

aquesta pràctica. 

 

L'error no és només aquest, l'error arrela en la creença de la fórmula següent: L'assignatura               

d'art és igual a una matèria secundària o optativa per a la creació de treballs manuals i                 

desenvolupament d'habilitats concretes. L'Educació Artística ha estat oblidada en molts casos           

o presa com aspecte secundari en el sistema educatiu arreu del món. I, en realitat, es tracta                 

d'un recurs necessari per a un desenvolupament òptim, que relaciona l'aprenentatge de            

competències i valors en concordança i equilibri amb la natura, amb el que ens defineix com                

a individus i amb el que ens diferencia els uns dels altres des d’una visió positiva i                 

enriquidora. 
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■ Definició d’Educació Artística 

 

L'art, com ens expliquen al Blog Digital d'Auca Projectes Educatius (2017), hauria de             

ser entès com a qualsevol acte realitzat amb una finalitat comunicativa o pel simple plaer               

d'experimentar-ho, no tan sols amb fins estètics o visuals. Mitjançant l'art podem expressar,             

provocar i despertar idees, sentiments i emocions o, fins i tot, mostrar visions del món o de la                  

cultura que ens envolta. El llenguatge artístic (a més de treballs manuals com el fang, el                

dibuix...) també abraça el llenguatge escrit, parlat o recitat, la música i el cant, la dansa,                

l'actuació, etc (Auca Projectes Educatius, 2017). 

 

Per aquest mateix motiu és tan important integrar-ho com a eix transversal, dins i fora de les                 

aules. A més, és una eina integradora i d'atenció a la diversitat. Howard Gardner (2000) i                

Daniel Goleman (2016) assenyalen que:  

Cada ésser humà té una combinació única d'intel·ligència. [...] Aquest és el desafiament educatiu              

fonamental: estimular a cada alumne d'una forma personalitzada, fomentant l'alimentació          

continuada de la seva creativitat, la qual comença amb una afinitat per alguna cosa i comença a                 

coure's quan s'està motivat per la pura satisfacció del que està fent. És com enamorar-se. (p. 38).  

 

Així com esmenten els autors del concepte de les intel·ligències múltiples, l'Educació            

Artística abasta tants llenguatges com intel·ligències i capacitats. La qual cosa, ens dóna la              

possibilitat d'adaptar-nos a la gran diversitat dels infants que, ja des d'edats primerenques,             

experimenten multisensorialment (i quasi sense saber-ho) tots aquests llenguatges per mitjà           

del joc, l'exploració del món i del propi cos, trobant-hi un plaer que va definint a poc a poc el                    

coneixement d'un mateix i la construcció d'un autoconcepte positiu. Si els donam la mirada,              

l'orientació i les eines per poder nodrir el potencial que tenen, els estarem engrescant a               

mostrar-lo al món per les vies o pràctiques amb les quals es sentin identificats/des, còmodes i,                

en definitiva, es sentin ells/es. D'aquesta manera, estarem educant des de la motivació i el               

respecte a la diversitat. 
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■ Beneficis de l’Educació Artística 

 

David Rollano (2004), en el seu llibre “Educación Plástica y Artística en educación             

infantil. Desarrollo de la creatividad. Métodos y Estrategias”, exposa un seguit de beneficis             

(molt lligat a altres idees defensades per autors i teòrics com Eisner W. Elliot o Cati i Maite                  

Sbert Rosselló, entre altres) que pot obtenir el nen/a que, de forma resumida, he recollit en els                 

següents: 

● Reforça la qualitat en el procés d’ensenyament - aprenentatge. “Aprenem del que ens             

sorprèn. I una obra d'art és, abans de res, una sorpresa.” (Sbert Rosselló. C, Sbert               

Rosselló. M,  2017, p. 7). 

● Tracta continguts curriculars des d’un punt de vista més estimulant i atractiu, la qual              

cosa provoca un augment de les motivacions i el descobriment d’interessos dels            

infants. 

● Incrementa la percepció de l’espai i l’ús d’un pensament flexible i esperit crític, els              

apropa al món real. 

● Ofereix oportunitats d’exploració, desenvolupament de la imaginació i millora la          

capacitat per desembolicar-se socialment. Propicia major creativitat en el procés de           

resolució de conflictes. “La imaginació és una poderosa guia en els processos de             

resolució, aprenen que no sempre existeixen regles definides quan han de prendre            

decisions” (Eisner W. Elliot, 2004, citat per Guillén. C, 2015). 

● Estimula habilitats cognitives i activa diverses parts del cervell per mitjà de variades             

vies comunicatives. 

● Provoca sentiments de seguretat i autonomia gràcies a l’exploració dels propis límits. 

● Augmenta considerablement l’autocontrol i l’autoestima gràcies a l’expressió dels         

sentiments i emocions i l’acceptació de responsabilitats.  

● Ajuda a desenvolupar la capacitat empàtica en els nens i nenes, a més de la tolerància                

a la diversitat. 

● Genera ambients col·laboratius i de treball en equip entre els iguals i amb els adults.               

Sentit de comunitat d’aprenentatge i compromís emocional. 

 

(Rollano. D, 2004, p. 32-48; p. 52-54)  
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Tots aquests beneficis poden donar lloc a la formació d'individus sensibles, empàtics i             

creatius, com esmenta la UNESCO (2006). Aquest organisme treballa amb moltes altres            

entitats internacionals per tal de donar valor a l'art dins el procés d'aprenentatge de qualsevol               

nivell educatiu. Defensa que aquest recurs conforma un paper vital per a una educació de               

qualitat, ja que, a part de complir amb els beneficis esmentats, garanteix el compliment del               

dret a l'educació i participació de la cultura (es redacta als Articles 22, 26, 27, 29 i 31 de La                    

Declaració Universal dels Drets Humans). En relació amb això, dóna suport i recomanació a              

les escoles i institucions per a la utilització de dos enfocaments metodològics, els quals es               

poden implementar a l'uníson, és a dir al mateix temps i no necessàriament per separat               

(ONUECC, Conferència Mundial sobre l'Educació Artística: construir capacitats creatives         

per al segle XXI Lisboa, 6-9 de març de 2006): 

 

1) Ensenyament per mitjà de matèries individuals amb metodologies de diferents          

disciplines per tal d’afavorir competències artístiques, l’apreciació i la sensibilitat per           

les arts. 

2) Utilització de mètodes d’ensenyament i aprenentatge que integrin dimensions         

artístiques i culturals  transversals en totes les assignatures del currículum. 

 

(UNESCO, 2006, p 5-6) 

 

Aquest enfocament possibilita l’ensenyament de forma diversificada, és a dir, seguint amb            

l’exemple de la Conferència Mundial sobre l'Educació Artística de la UNESCO (2006), es             

pot utilitzar l’ús del color i la geometria derivat de les arts visuals i l’arquitectura per                

ensenyar física o biologia (p 5-6). Així, es dóna accessibilitat als aprenentatges, ja que no a                

tots els serveix la mateixa tècnica d’estudi (lligat al concepte d’intel·ligències múltiples de H.              

Gardner). 
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■ Implicació de l’art a l’espai infantil i rol del mestre 

 

Per una banda, l'educació artística formaria part de l'eix vertebrador del           

desenvolupament del sistema motor, sensorial, emocional i cognitiu. "Parlam d'un          

desenvolupament cerebral integral, procés en el qual ens possibilita aprendre a aprendre de             

forma plena i significativa" (Auca Projectes Educatius, 2017). És a dir, estem parlant de              

múltiples beneficis a nivell integral: Ens ajuda a enriquir les habilitats i capacitats dels infants               

des de la llibertat, la seva independència i plena diversitat; Desperta la creativitat, la              

imaginació, la fantasia, la tolerància i el respecte cap als altres i altres cultures. Així, com                

aspectes positius de l'autoconcepte i coneixement d'un mateix; Fa possible alguns           

aprenentatges cognitius referents als colors, les formes, els volums, les distàncies, les            

quantitats, la diferenciació de textures, etc; I ajuda a conèixer llenguatges alternatius als més              

tradicionals per tal de plasmar i expressar els pensaments i món interior, procés que es lliga                

amb la interpretació de les seves experiències amb l'entorn i la reestructuració dels conceptes              

que van descobrint.  

 

Això podria fer referència a la teoria de l’aprenentatge de J. Piaget (1974), la qual esmenta                

que el fet de pensar i raonar es recolza en dos pilars: la genètica i la construcció del                  

coneixement per mitjà d'estímuls externs de la societat i la cultura. Jean Piaget, explicà que               

els principis de la lògica comencen a desenvolupar-se abans de l’adquisició del llenguatge, a              

partir d’accions sensorials i motrius per mitjà de la interacció amb l’espai. Per aquest motiu               

cal insistir en l’art com a un recurs fonamental per poder crear aprenentatges reals i               

significatius. (Piaget, 1974, p. 49, citat per Dongo. A, 2008, p. 10-13). 

 

Per altra banda, les produccions artístiques dels infants seran doncs una finestra per a              

nosaltres. Ens permetran fer observacions sobre el que ocorre dintre d'ells i, possiblement,             

donar peu als reajustaments de la nostra pràctica educativa per adaptar-la a les seves              

necessitats reals. D'aquesta manera, cal repensar quin és el rol docent dins el procés              

d'aprenentatge per mitjà de l'art. “El sentit de “fer art” en educació no és un altre que celebrar                  

el singular i extraordinari de cada trobada. [...] Es tracta de ser en l'art en relació amb els                  

altres.” (Javier Abad Molina. J, 2020). No es tracta de reduir la pràctica professional només a                
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la creació de produccions, sinó prendre consciència d'un paper integrat dins el procés dels              

nens/es amb consciència de grup i comunitat, gaudint de les petites coses que sorgeixen a               

l’aula. A més, nosaltres serem els mediadors i facilitadors dels aprenentatges, els quals             

ajudarem a la vinculació del que es viu amb l'acció (sentiments, sensacions, etc.) i dels               

conceptes apresos (siguin curriculars, concrets o abstractes). 

 

 

4.2  Quina implicació té la natura a l’espai infantil? 

 

El contacte amb un entorn educatiu adequat a les necessitats reals dels infants             

determinarà un aprenentatge ric. Poder aprendre en un entorn natural on tenim material que              

també ho és i on hi ha vida (plantes, insectes, ocells, terra, aigua, etc), és el que ens aporta                   

aquesta riquesa. La natura pot oferir un munt d'estímuls que donen aquesta sensació de              

llibertat i pau que tots podem sentir quan, per exemple, pugem a la muntanya o ens aturem a                  

esmorzar a una caleta d'aigües blaves després d'haver fet una excursió. Aquest sentiment de              

pau, potser sigui el que ens aporta la percepció o capacitat de poder moure'ns lliurement. A                

més, la natura mateixa és la que ens dóna de forma espontània l'oportunitat per poder fer una                 

observació vivencial del que ocorre al nostre entorn, la qual cosa no sorgeix dins una aula                

estructurada en taules individuals i amb llibres teòrics a sobre d’aquestes.  

 

Segons la psicòloga i presidenta de la xarxa Onda de centres d'educació ambiental             

(Andalusia), Mari Luz Díaz (2011) esmenta que la natura també “és un estímul per a les                

neurones i les emocions; permet al nen/a sentir i mesurar-se de manera diferent a com ho fa a                  

la ciutat” (M. Díaz, 2011, citat per blog VeoBio 2014). Díaz explica també, a un dels                

seminaris sobre equipaments d'Educació Ambiental que va fer entre altres professionals el            

novembre de 2011, que el contacte amb la natura incideix sobre la motricitat gruixuda i fina.                

És un recurs psicomotor d'exploració que engloba molts àmbits del desenvolupament, ja que             

a més dels beneficis psicomotors, des del punt de vista neurocientífic, té repercussions             

beneficioses sobre el cervell. Afavoreix la plasticitat cerebral, el nombre de connexions            

neuronals i els processos cognitius d'aprenentatge (Díaz, M. 2011 entrevistada al blog            

Granada Hoy, 2019). Aquests aprenentatges, a més, seran significatius. Vindran lligats a totes             
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aquelles sensacions i emocions que desperta la natura, les quals ajudaran a construir el              

coneixement, perquè "allò que és après en vinculació amb experiències, emocions o records,             

té així mateix més probabilitats de ser retingut en la memòria." (Ausubel, D. 1983, p. 7). 

 

■ Síndrome per Dèficit de Natura (SDN) 

 

Tots aquests avantatges i beneficis fan de la natura un gran recurs pedagògic. Però, tot               

i això, existeixen educadors, metges, psicòlegs i pedagogs que parlen de la síndrome per falta               

d'exposició o contacte amb la natura. Fa temps enrere (al segle XIX i XX), pensadors com                

Rousseau (precursor de l'educació natural o naturalisme), Pestalozzi, Decroly, Ausubel,          

Kaplan, les germanes Agazzi, Pablo Montesino o Francisco Giner de los Ríos (entre molts              

altres), ja parlaren de la necessitat innata del contacte amb la natura. Fomentaren la creació               

d'escoles, activitats i experiències d'apropament a la natura, per tal d'evitar la pèrdua             

d'algunes capacitats per la falta de contacte amb l'espai natural. Ja en aquells temps, varen               

poder observar que aquest aïllament afectava algunes capacitats cognitives, emocionals,          

d'exploració i, fins i tot, a les habilitats de resolució de conflictes i de convivència. 

 

El final del segle XX i tot el segle XXI es defineix per l’edat de la tecnologia, on la majoria                    

de les persones vivim en ciutats i, molts cops, allunyats de la natura. Tant és així, que va                  

sorgir un nou terme: La “biofòbia”. Del grec “bios” (βίος, -ou): vida, i “fòbia” (φόβος, -οu):                

odi, temor, horror. Va ser registrat per primera vegada als anys vuitanta per Mary Daly i es                 

refereix de forma contrària al terme ‘benestar’, caracteritzat per la por o aversió a la natura,                

animals, plantes o materials orgànics (Extret del diccionari digital LEXICO Oxford, 2020).  

 

Avui dia en canvi, més enllà de ser una fòbia, es parla de la Síndrome o Trastorn per Dèficit                   

de Natura (SDN/TDN) o Nature Deficit Disorder (NDD). Richard Louv inventà aquest            

concepte l'any 2005 i al seu llibre “The last child in the woods” documenta com aquest                

distanciament dels nens i nenes perjudica la societat i al planeta (Louv. R, 2005, citat per                

Weilbacher, M. (s. d.) p.1). Es tracta d'una "patologia que normalment apareix quan es dóna               

un aïllament continuat o permanent de la natura, la qual cosa provoca un augment de l'estrès i                 

l'ansietat" (Corraliza, 2006, citat per Alcaraz, M. 2020). Així defineix José Antonio Corraliza,             
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catedràtic en psicologia ambiental a la Universitat Autònoma de Madrid, aquesta recent            

malaltia. Explica també, a un article de Maria Alcaraz al diari digital d'ABC (2020), que: 

El sistema nerviós no està preparat per aquest aïllament i per viure únicament en espais artificials.                

La natura proporciona l'equilibri i tranquil·litat a les persones i a la ciutat ocorre el contrari. Per                 

això, es satura i es sent més violència a les zones urbanes (Corraliza, 2006, citat per Alcaraz, M.                  

2020). 

 

Richard Louv (2005) i Silvia Collado (2006) defensaren que els infants que constantment             

estan envoltats de tecnologia i viuen en ciutats sense espais verds tendeixen a sentir quadres               

alts d'estrès. Viure lluny de la naturalesa, com en grans ciutats macrourbanitzades, guarda             

molta relació amb manifestacions d'obesitat infantil, trastorns d'aprenentatge, depressió o          

fatiga crònica com a simptomatologia greu. Altres símptomes que passen més desapercebuts            

serien: Malalties respiratòries, hiperactivitat, falta de vitamina D i ansietat (Collado, S. 2006,             

citat per Alcaraz, M. 2020). Pel que fa a l'ansietat en nens: 

És menor quan es té natura al seu voltant. El contacte amb l'espai natural fa que tinguem una millor                   

gestió de l'estrès i ajuda a prevenir altres problemes de salut. També s’ha comprovat que els nens                 

que viuen en la natura desenvolupen més la seva capacitat pulmonar i sistema immunològic              

(Louve. R, 2005, citat per Alcaraz, M. 2020). 

 

■ Relació amb la imatge d’infant 

 

És més que intuïtiu pensar en el gran valor que pren la natura dins un               

desenvolupament integral i sa de qualsevol individu. Però després d'haver après la gran             

quantitat d'entrebancs que proporciona l'aïllament dels petits en espais industrialitzats, pens           

que cal un reajustament en certs aspectes de l'educació (sobretot en les metodologies             

tradicionalistes). Si bé això, és cert que existeixen moltes iniciatives d'escoles actives (com             

l'Escola San Gabriel a Saragossa, CEIP Rosa dels Vents a Mallorca, El Martinet a              

Catalunya...) o escoles al bosc o localitzades a prop de la natura (com La Llavor a Catalunya,                 

Bosquescuela Cerceda a Madrid, Bosque Escuela La Tribu a València o La Serra a              

Catalunya), que defensen l'acció i el joc vivencial amb l'entorn natural. Veuen la importància              

de tots els beneficis que aporta una bona experimentació primerenca, treballen el creixement             
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personal per mitjà de la connexió real amb l'espai natural, des de l'autoregulació, l'empatia i               

la motivació. Però en molts altres casos, els quals utilitzen metodologies dirigides a la              

capacitació preacadèmica, on propicien la transmissió de coneixements d'àmbit cognitiu, amb           

activitats estructurades, homogènies i lineals no es té tant en compte. I resulta que, “viure               

amb la natura i no només conèixer-la” (Montessori, M. 1986, citat per Vermilion, 2000, p.               

27) aporta al creixement dels infants experiències que mai podran viure si estan asseguts a               

una taula. Seguint amb la línia de Montessori (1986): “Cap descripció, cap il·lustració de              

qualsevol text pot substituir a la contemplació dels arbres reals i de tota la vida que els                 

envolta en un bosc real” (citat per Vermilion, 2000, p. 17). De fet, els experts defensen                

fermament que als nens i nenes, des de nadons els guia l’activitat innata per investigar i jugar                 

amb l’entorn i la natura, en aquest cas, “ofereix una experiència sensorial completa: Per tocar,               

olorar, escoltar, provar, etc. Així que és més fàcil aprendre allà que no fermat a un escriptori”                 

(Alcaraz, M. 2020). 

 

Pot ser, l'equivocació recau en la imatge d'infant que es té. L'educació infantil que alguns               

donen va dirigida a uns infants dependents, que necessiten ser 'guardats' mentre els pares              

treballen, entretinguts mentre ningú hi és a casa o a omplir-los de saber per entrar ben                

preparats a la següent etapa i, així, convertir-se en adults competents, exitosos i bons              

treballadors. Al que em refereixo amb això, és a què el nostre concepte d'infància definirà per                

complet el tipus de metodologia i ideals que volem per qualsevol mena de projecte educatiu.               

Si canviam la mirada, canviam la manera de fer. 

 

Ho resumeix molt bé la següent cita d’Alfredo Hoyuelos:  

Cadascun de nosaltres posseïm una imatge i és important (abans de res) fer-la explícita. Aquesta               

figura orienta i dirigeix les actuacions, relacions i propostes que establim amb els nens [...].               

Aquesta imatge, que ja és una declaració de principis ètics, és imprescindible per a començar a                

treballar i tractar d'establir una didàctica amb els nens. És el punt de trobada que crea una                 

coherència interna entre teoria i pràctica, el fonament sobre el qual cal sustentar tot el projecte                

educatiu. És la demanda prèvia i primera a altres preguntes sobre el per a qui i com educar                  

(Hoyuelos, 2004, p. 55).  
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A partir del concepte que tinguem dels destinataris als quals ens dirigim, farem una anàlisi de                

les necessitats que volem cobrir o respondre. Només a partir d’aquí, es podrà determinar el               

procés de planificació, d’implementació i, finalment, d’avaluació de la nostra pràctica           

educativa (Mut Amengual. Bartomeu, 2018, [Apunts de classe]. Models Educatius en la            

Primera Infància).  

 

Per tant, encara cal fer molta feina sobre la nostra mirada a la infància, hem de ser conscients                  

que els petits realment són individus amb drets, persones amb un potencial immens per              

descobrir. Nenes i nens capaços, autònoms, investigadors i creadors, protagonistes dels seus            

aprenentatges i “responsables de la seva evolució, capaços de donar sentit a les seves pròpies               

vides i donar esperança al futur” (Filosofia Reggio Emilia, 2011, 42). Aquesta imatge             

d'infància tindrà aspectes culturals associats, però també formarà part de nosaltres mateixos,            

de “la nostra experiència personal, de patrimoni social, del que portem amb nosaltres com a               

persones i com a educadors” (Davoli, 2013, citat per Rosa Sensat, 2019 p. 4). 

 

■ Beneficis d’una educació en la natura 

 

Com he esmentat, existeixen molts autors i professionals que donen suport al valor de              

la natura dins l'espai dels petits i al desenvolupament de la intel·ligència naturalista, no només               

per les raons que he anomenat i citat anteriorment, sinó per tot un seguit de beneficis                

concrets. Per fer un recull dels més significatius, he accedit a diversos documents i llibres               

com: 'Educar en verde' de H. Freire; 'Educar per ser, vivències d'una escola activa' llibre de R.                 

Wild; 'La naturaleza y los fines de la educación en el contexto de la reforma' article de V. L.                   

Frinco; I diversos articles de la revista Infància (en format digital) de Rosa Sensat. En resum,                

els beneficis d'una educació en contacte amb la natura serien els següents: 

● “Ajuda a un bon desenvolupament integral”, és a dir, físic, immunològic, intel·lectual            

i relacional (Freire, 2011, p 45).  

● “Afavoreix la psicomotricitat, propiciant activitats espontànies” en les quals es posen           

en marxa habilitats motores de coordinació, equilibri i agilitat (Emmi Pikler, citat per             

Izaguirre, 2013, p. 51). Es mouen més, de manera lliure i plaent, cosa que contribueix               

a la millora de la condició física i la confiança en el propi cos. 
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● Fomenta l’autonomia, aporta pau interior i una autoimatge més realista i positiva de si              

mateix (Rosa Sensat, 2019). També ajuda a la comprensió, la relació, la investigació,             

la iniciativa personal, l’observació, l’anàlisi i pensament crític des de les primeres            

etapes del creixement (Emmi Pikler, citat per Izaguirre, 2013, p. 45). 

● Desperta la imaginació i la creativitat, les seves competències lingüístiques, les ganes            

d’aprendre, d'explorar i fomenta la capacitat empàtica. És una font d’enriquiment per            

al control del moviment, millora l’autocontrol, la capacitat d’enfocar l’atenció i la            

concentració (Rosa Sensat 2020). L’Ecuyer (2013) assegura que la natura fa que els             

nens/es siguin capaços d’atendre i mantenir la concentració durant hores, mirant           

plantes, jugant amb el fang, l’aigua o observant els insectes. El joc en aquest tipus               

d’entorns redueix els símptomes de dèficit d’atenció en alguns casos i permeten            

trobar-se amb la realitat en estat pur, “els ensenya que les coses no són immediates,               

que la bellesa i allò bo porten el seu temps”. Això fa que es converteixin en persones                 

capaces de controlar els seus impulsos, que siguin fortes i pacients. (p. 17-18). 

● “Millora la qualitat dels aprenentatges, els fa més inclusius, funcionals i significatius”,            

ja que, els estímuls als quals es veuen exposats els infants els provoca sensacions que               

serveixen per a construir el coneixement. Per tant, aquests coneixements es vinculen            

al nen/a emocionalment parlant, gravant-se més fàcilment dins la seva memòria (V. L.             

Frinco, 2001 p. 60-64; Rosa Sensat 2020). 

● Dóna una gran varietat d’oportunitats d’exploració, experimentació i manipulació. I a           

més del gran ventall multisensorial, ajuda a entendre el que és i significa el medi               

ambient (Freire, 2011, p. 43). 

● “Aporta un augment considerable de la qualitat de relació amb l’entorn proper” i el              

seu coneixement, augmenta el benestar en l’acció sobre l’entorn, els nens i nenes             

col·laboren més entre ells i són menys agressius (Rosa Sensat, 2020). 

● “Ensenyar a llocs d’exterior, en contacte amb la natura, permet aprendre en una             

situació real” i un dels aspectes més positius d’aquest entorn d’aprenentatge, és la             

millora de les relacions entre infants i adults (Rosa Sensat, 2019). Estem parlant d’un              

“increment considerable en les competències socials i ambientals del grup”, ja que            

amb l’afavoriment del benestar i salut individual contribueix a la reducció de            
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conductes agressives (Rosa Sensat, 2020). “La naturalesa és la primera escola perquè            

els nens aprenguin les lleis naturals del nostre món” (L’Ecuyer. C, 2013, p. 12). 

● A la llarga, es fan nens/es més independents, creatius, motivats i atents. I a més, els                

mestres que ensenyen amb regularitat a l’aire lliure exposen que gaudeixen dels            

mateixos beneficis que els petits. “Tenen més llibertat d’acció, es senten més satisfets             

i milloren la salud. A la nit tornen a casa més relaxats i la seva pràctica educativa es                  

veu enriquida” (Rosa Sensat, 2020). 

 

 

4.2.1  La importància de l’experimentació primerenca amb la natura 

 

És fàcil trobar estímuls rics en aquests tipus d’entorns. Com per exemple, les             

pessigolles de la gespa als dits dels peus, les sensacions visuals que provoca la llum quan                

passa entremig de les fulles d’un arbre o es reflecteix als tolls d’aigua, el tacte i els aromes de                   

diferents fulles i plantes, poder observar-les amb una lupa, veure com els ocells mengen les               

petites miques de pa que s’han llançat a terra o collir els fruits de les plantes que hem regat                   

amb tanta cura a l’hort de l’escola. La naturalesa resulta un entorn fascinant per a qualsevol.  

 

L’estimulació és un procés que s’ha de donar de manera natural, durant el dia a dia des de                  

ben nadó. A través d’aquesta, l’infant posarà en marxa i exercitarà les seves capacitats, a poc                

a poc anirà prenent control sobre si mateix i l’entorn que l’envolta, amb la satisfacció i plaer                 

que li provoquen les seves grans i petites conquestes i descobriments (González Zúñiga             

Godoy, C. I. 2007, p.5). L’experimentació primerenca es considerada com un requisit            

imprescindible per a un desenvolupament òptim per al nadó, ja que ajuda a potenciar totes les                

funcions cerebrals en tots els àmbits: cognitiu, motor, lingüístic, emocional  i social.  

 

En nens prematurs, serà de vital importància, ja que aquesta és la que permetrà a l’adult, per                 

mitjà de l’observació sistemàtica, detectar possibles problemes motors o d’aprenentatge          

(Grenier. Maria Elena, 2000 p. 2-3).  
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Sigui prematur o no, els primers anys de vida (sobretot els 3 primers anys) són els més                 

importants per al desenvolupament del cervell. Els estímuls als quals s’exposa l’infant en             

aquest període són fonamentals per les seves capacitats motores, sensorials, de pensament i             

d’aprenentatge. Per tal de fomentar les connexions neuronals, el cervell necessita informació i             

estímuls de qualitat, per així, fomentar i donar lloc a un bon desenvolupament. I aquest               

dependrà de diversos factors, com el tipus i la quantitat d'estímuls que rep l’infant, a més de                 

la qualitat d’aquests (Grenier. Maria Elena, 2000 p.3-4).  

 

Les capacitats i habilitats del nadó, s’adquireixen amb el pas del temps, juntament amb              

l’exposició diària als estímuls del seu entorn, però és cert que diversos estudis indiquen que               

també existeixen factors biogenètics que determinen el procés d’adquisició de les seves            

capacitats i habilitats. Però, si el nen/a rep uns estímuls pobres o de manera irregular, el                

cervell no es desenvolupa adequadament ni al ritme que necessita. És més, la deficiència o               

falta d’estímuls en els primers anys, poden suposar conseqüències series en el seu òptim              

creixement. Per tant, si rep una estimulació primerenca, la qual és abundant, de qualitat i               

adaptada a la seva edat i ritmes individuals, pot garantir un bon procés d’adquisició de les                

funcions cerebrals (Regidor. R, 2003, p.32; 186). 

 

No tan sols és important durant els primers anys de vida:  

Per a sobreviure, els éssers humans requerim un cervell dinàmic, amb flexibilitat, eficaç i eficient,               

amb una adient capacitat d’adaptació als canvis de l’ambient. I una estimulació de qualitat ens               

ajuda a forjar i reforçar el nostre cervell (com qualsevol altre múscul més) durant tota la vida                 

(Casasola Castro. César, 2016). 

 

■ El respecte per els temps de la infància 

 

La importància de la intervenció primerenca, segons Maria Montessori (1909), es pot            

observar des de diferents punts de vista, els quals es sustenten sobre els períodes sensibles               

pels que passa qualsevol individu, cada un amb el seu propi ritme i temps. Són uns períodes                 

en els quals és aconsellable donar al nen/a certs estímuls, ja que es troben a un moment en                  

què són especialment receptius cap a certs aprenentatges i els poden assimilar molt millor. Es               
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tracta d’unes ‘finestres d’oportunitats o finestres plàstiques’ que donen lloc a aprenentatges            

concrets, en moments o estadis concrets del seu desenvolupament (citat per Britton, 2001, p.              

22-23). Això va molt lligat a la gran plasticitat cerebral que tenen els nadons en els seus                 

primers anys de vida, anteriorment esmentat, el cervell es desenvolupa (per dir-ho d’alguna             

manera) per segments. La persona adulta o educadora, ha de considerar imprescindible la             

seva programació educativa, ja que aquesta s’ha d’adaptar als temps de la infància per tal               

d’aprofitar aquests estadis dels quals parla Montessori. Per això, altres autors com Freud,             

Vigotsky, Le Boulch, Aucouturier, R. Otero, R. Duskin o G. Doman, entre molts altres              

pensadors i professionals, defensen la intervenció primerenca pel seu gran valor dins el             

creixement sa dels infants.  

 

Des d’un punt de vista biològic, “l’estimulació implica la intervenció en moments on el              

sistema nerviós del nadó es troba en procés d’organització” (Montessori. M, citat per             

Lafourcade, M. 2018). Maria Montessori fa referència al concepte de plasticitat neuronal, que             

la fundació UNAM (s.d.) defineix com la capacitat del sistema nerviós per canviar,             

adaptativament parlant, la seva organització estructural i funcional vers diversos estímuls i a             

l’entorn al qual actua l’individu. Per tant, si l’infant es veu exposat a estímuls rics que                

fomentin un bon creixement cerebral, “els processos cognoscitius, sensorio-perceptuals,         

motors, i fins i tot emocionals, estaran sans. [...] Per contra, d’inhibir-se aquesta qualitat, el               

cervell es deteriora, i el nen seria incapaç de respondre a algunes condicions de mal o                

lesions” (Casasola Castro, César, 2016).  

 

La intervenció primerenca, en aquest cas no seria més que els reptes diversos i dinàmics de                

l’entorn per al cervell, per mantenir-lo actiu i fomentar aquesta capacitat d’adaptació, la qual              

explica Casasola (2016). Montessori (2001) parla d’aquest desenvolupament psíquic com un           

‘sostén’ de les funcions parentals, a les quals contribuïm a la constitució subjectiva del nadó               

per mitjà d’activitats lúdiques compartides, ja que el joc i l’exploració són les seves              

principals activitats innates. Aquestes activitats li permetran anar construint a poc a poc la              

seva intel·ligència (Montessori, M. Citat per Britton, L. 2001, p. 17; 32). És a dir, aquesta                

estimulació durant els primers anys, és eficaç perquè el cervell té major plasticitat durant              
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aquest període. Això permet que s’estableixin amb més facilitat i rapidesa les connexions             

neuronals. 

 

Des d’un punt de vista relacional, els nadons necessiten l’atenció i la cura adulta, no tan sols                 

per assegurar les seves necessitats bàsiques i establir un vincle sa, sinó per tal d’aportar-los el                

sentiment de seguretat i intimitat que posteriorment els impulsarà a consolidar la seva             

autonomia i independència. Durant l’estimulació primerenca dels primers anys, els nens i            

nenes adquireixen seguretat en si mateixos, deixen a rere algunes de les seves pors i               

s’enfronten a nous reptes i desafiaments, de cada cop amb més facilitat. “Amb el temps, es                

veuen capaços de desafiar-se a ells mateixos, trobant els seus límits i fortaleses per mitjà de la                 

nostra mirada, suport i definició d’alguns límits externs” (M. Antònia Riera Jaume, 2019,             

[Apunts de classe] Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància).  

 

Els límits que els adults marquem als petits, ja sigui per mantenir la seva seguretat física o per                  

limitar una acció en concret, poden ser també plantejats des d’un punt de vista material o                

espaial, creant espais els quals siguin els que delimitin i provoquin l’acció per mitjà de la                

seva disposició o disseny. Aquests, han de ser respectuosos i adaptats a les necessitats i l’edat                

o moment evolutiu de l’infant. I pot ser, no presentar-se tant com a normes negativitzades               

(com: ‘no es pot cridar ni fer renou a l’espai de descans’), sinó des d’una narració positiva,                 

ben explicada i justificada (com: a l’espai de descans hem d’estar tranquils i guardar silenci,               

ja que alguns companys necessiten calma per mirar contes i d’altres per dormir). La qual               

cosa, pens, està estretament relacionada amb la imatge que tenim d’ells, de veure’ls capaços              

d’entendre el perquè de les coses. Pot ser, també és una qüestió que arrela en el canvi                 

d’imatge per tal de construir uns límits que s’ajustin realment al que necessiten desenvolupar              

els petits en cada període sensible del seu creixement. Cal ser conscient que ells són capaços                

d’entendre moltes més coses del que ens pensam i mereixen un respecte i reconeixement que,               

moltes vegades i per desgràcia, no se’ls aporta. Rebeca Wild (2011) assegura que: 

Quan els pares s’atreveixen a portar-se amb ells amb claredat i respecte, obtenen un benefici que                

afavoreix a tots aquells que intervenen en la situació. [...] No basta amb marcar uns límits, cal                 

prendre consciència de la problemàtica real i enfrontar-nos a ella (p.13).  
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Com explica al seu llibre de ‘Llibertat i límits, amor i respecte’, una de les problemàtiques                

que existeixen vers això, és la falta d’espais i entorns preparats per al desenvolupament dels               

infants. Aquests cada vegada estan més limitats pel progrés de la nostra societat i, com Wild                

(2011) assegura, “si en la nostra generació es veiés com una prioritat crear entorns adequats               

pels períodes de creixement i els nens fossin educats per a una societat en què es valora més                  

l'adaptació que la consideració dels processos de desenvolupament” (p. 14), només així,            

estarem respectant el seu dret a créixer rebent una educació de qualitat, menys restrictiva i               

més lliure. La qual cosa no és sinònim de llibertat anàrquica, sinó d’una llibertat sana i                

necessària, adaptada als seus moments evolutius per mitjà de normes i límits adequats a una               

imatge positiva de la infància (Wild. R, 2011, p. 13-14). “L’entorn ha de ser relaxat,               

captivador, provocador, però sense incloure exigències ni riscos actius i les expectatives han             

de determinar el nostre comportament en aquest nou entorn preparat i, preferiblement, el més              

natural possible” (Wild. R, 2011, p. 40).  

 

Aquest potencial d’aprenentatge únic que es dóna gràcies al moment àlgid de plasticitat             

neuronal, pot anar perfectament de la mà amb tot allò que un nen pot aprendre en ambients                 

naturals. Rosa Sensat (2020) ho explica d’una manera molt senzilla: 

El mateix entorn natural, en el qual es defineix la interconnexió neuronal en les primeres etapes del                 

desenvolupament, és el que permet aprendre a relacionar, a observar, a pensar de forma raonada i a                 

sentir-se bé amb un mateix. Per això cal donar un significat ric a l’experimentació amb l’entorn                

natural, sobretot en els primers anys de vida (Rosa Sensat, 2020). 

 

Aprendre del que ens aporta la natura fa que tots els beneficis de l’estimulació primerenca es                

vegin reforçats. Un espai, pati o jardí envoltat de la natura pot aportar tot el que els nens/es                  

demanden per créixer de manera íntegra. A més, l’entorn natural oblida la connotació             

tradicional que hem tingut els adults sobre els límits, ja que en un entorn així, els límits són                  

reptes, provocacions, descobriments i, en canvi, no són prohibicions, advertiments ni           

amenaces (Wild. R, 2011, p. 20-22). Un espai així, envoltat de naturalesa, pot respondre              

perfectament a una nova cultura que es prengui de debò els processos de la infància, que                

confiï i cooperi amb ells i elles, allunyat de l’estrès, l’agressivitat i l’empipament de la               

urbanització i el ciment de la ciutat, amb menys paraules i més sensacions pures, accions i                
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gestos que inconscientment responen a una imatge d’escola com a llar educativa. (Wild. R,              

2011, p. 22). 

 

El petit va meu moix lliurement pel jardí, allà hi té temps per trobar i retrobar, veure, provar, tocar 

i, per descobrir i sentir tot el que la natura li dóna amb naturalitat. Allà hi té temps per trobar i 

retrobar moments plens de moviments, de reptes, i altres més íntims i tranquils. 

 

(Marta Secall, 2020, Infància 180). 

 

■ Una estimulació primerenca de qualitat v.s la sobreestimulació 

 

Parlam de sobreestimulació o hiperestimulació quan estam proporcionant al nadó          

activitats o estímuls superiors als que pot tolerar amb relació a la seva edat, moment/període               

de creixement o a la quantitat als quals es veu exposat. Així doncs, no es veu capacitat de                  

processar-los adequadament (Tamdem, 2019). Això ocorr quan els adults no tenim en compte             

la importància que poden tenir els moments de calma i tranquil·litat per al nen/a, ja que no                 

sempre cal estar en marxa, fent mil i una dinàmiques perquè aprengui el més aviat possible.                

Així, només estem posant entrebancs al seu procés d’aprenentatge, passam per davant del seu              

ritme real de desenvolupament i el sobrecarregam d’estímuls, a més, produeix que no sàpiga              

a quin estímul atendre. Quan ocorre això, Jimena Ocampo, psicopedagoga i directora del             

centre ‘Fundamenta Psicoeducativo’ a Madrid, assegura que:  

Sobrecarregar el cervell d’estímuls produeix que aquest no sàpiga quins estímuls atendre, i a més,               

davant la falta d’estímuls, el cervell no s’activi, és a dir, el nivell d’estimulació haurà de ser molt                  

alt perquè aquest es posi en funcionament. La qual cosa es sol traduir en dificultats o problemes                 

d’aprenentatge (Ocampo. J, citat per Grenier. M. E, 2000, p. 17-18). 

 

Eduard Punset, a una de les entrevistes del programa ‘Redes’, parlà amb la doctora Sarah               

Blakemore, experta en aquest camp. La professora de neurociència cognitiva al·legà que el             

cervell es pot modelar amb més facilitat durant les edats primerenques, aquest moldejament             

és d’una manera determinada en funció de les experiències i els estímuls (positius i negatius)               

als quals es veu exposat el nen/a. Això no vol dir, que deixem els infants a la seva sort pel                    

que fa als estímuls que hi troben a l’entorn. És necessari prendre consciència i aprendre sobre                
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els moments de desenvolupament dels nens/es, sobre els seus períodes sensibles, per tal de              

donar-los els estímuls que verdaderament necessiten. Blakemore (2013) defensà que una           

bona estimulació pot aportar beneficis decisius en el desenvolupament integral dels petits, ja             

que, si bé s’ha descobert que la plasticitat neuronal ocorre durant tota la vida i pot facilitar els                  

aprenentatges a qualsevol edat, aquesta es troba en el seu moment àlgid des del moment del                

naixement fins als 6-7 anys (Blakemore. S, 2013, citat a ‘Redes’, Eduard Punset, 2013). Per               

això, és quan més delicadesa i cura hem de tenir vers a l’educació dels nens/es.  

 

Grenier (2000) (juntament amb altres professionals com Aucouturier, Doman, Loczy o H.            

Gardner) esmenta que, un altre risc de la sobreestimulació és que podria causar frustració en               

el nen/a. Per posar un exemple: Si li donam un joc d’encaixos a un infant que encara no està                   

preparat per resoldre’l de forma correcta o li donam un pinzell quan no té el moviment de                 

pinça prou desenvolupat i és incapaç d’agafar-lo bé, l’únic que feim és frustrar-lo de manera               

que, amb la millor de les intencions i sense voler, incidim sobre el seu autoconcepte. El qual                 

podria veure’s afectat negativament i, la qual cosa, també afectarà de manera inevitable a la               

seva autoestima i als seus posteriors processos d’aprenentatge (p.18). 

 

No es tracta d’estimular els infants en tot moment, ni d’imposar tasques o activitats. Ja que,                

així l’únic que feim és tallar les ales dels nens/es, llevar-los llibertat, frustrar-los, modelar el               

seu aprenentatge natural al qual a nosaltres ens convé o creiem convenient. I això, pens que                

és una visió egoista del que realment és l’educació infantil. En realitat, la intervenció              

primerenca es tracta d’observar amb atenció, delicadesa i cura en quin moment es troben i               

quines habilitats necessiten posar en marxa per explorar les seves potencialitats i món             

exterior, sempre respectant els seus ritmes individuals. Cal reflexionar sobre quin tipus            

d’atenció o rol cal prendre en cada moment, deixant que siguin ells els que a poc a poc                  

conquistin els seus aprenentatges.  

 

Cal reflexionar també sobre quin tipus de materials els hi oferim, amb quin motiu o objectiu                

els hi oferim, o també les possibilitats de joc que hi poden trobar en aquests. No cal que                  

siguin joguines sofisticades ni estructurades, la mateixa natura és la què ens regala tresors              

gens estructurats, els quals suposen tot un seguit de reptes, imaginació, revelacions i troballes              
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de nous interessos pels infants. Són materials que no tenen cap finalitat en sí mateixos, ni cap                 

disseny que els digui com els han d’utilitzar o jugar amb ells. Per això mateix, són perfectes                 

aliats del joc simbòlic, no tenen limitacions, fan que neixi un simbolisme únic i singular en el                 

qual els petits creen artefactes amb qualsevol cosa: Un pal és una cullera, un telèfon o tal                 

vegada una vareta màgica; Una fulla és el bitllet que s’utilitza per pagar la poma o la galeta                  

en forma de pedra que es troba en una botiga improvisada… Com que són objectes sense cap                 

funció concreta, són ells els que han de definir les seves finalitats, estimulant el seu               

pensament creatiu i de resolució, creant així les seves pròpies històries i vivències. Així              

doncs, els materials no estructurats s’adaptarien per complet al ritme, al temps de l’infant i a                

l’evolució dels seus interessos.  

 

La natura tampoc sobreestimula, no hi ha més sorolls que el dels ocells, insectes i altres                

animals, els sorolls que provoca botar sobre un toll, o els de la pluja quan cau. No hi ha altres                    

olors que el de les flors, la terra mullada, l’herba, etc. Els únics estímuls externs no són                 

cotxes, ni avions, ni clàxons, són els que surten de dintre dels mateixos infants i la seva acció                  

sobre l'entorn. L’espai natural és l'escenari perfecte pel joc, ja que no hi poden trobar joguines                

en ella i, així, són ells els que s’aprovisionen i es disposen d'ella per a recrear tot allò que                   

necessiten imaginar. I “tot això que passa al jardí, les seves vivències, han de ser acollides per                 

la mirada de l’adult. Una mirada que s’atura, escolta, respecta, admira, documenta i             

acompanya” (Marta Secall, 2020, Infància 180). 

 

Si en aquest sentit, nosaltres feim el paper de guia observador en els seus aprenentatges,               

proporcionant materials, mirant i documentant o modificant la pràctica i l’espai per            

aportar-los nous i rics estímuls, primer de tot, hem d’entendre i respectar que són ells, els                

petits, els que ens guien a nosaltres perquè descobrim les seves necessitats vertaderes. 

 

 

4.2.2  La sensibilització i reconnexió amb la natura  

 

Avui dia, la majoria de nosaltres no som conscients del valor que té la natura. Tant és                 

així, que estam matant el que ens queda per substituir-ho per estils de vida consumistes que                
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es veuen envejables a ulls d’aquells que no s’ho poden permetre. Substituïm espais naturals              

per nous serveis innecessaris, construccions dirigides al consum o a la utilització de l’espai              

per als adults, deixant de banda les veritables necessitats dels infants.  

Aquesta situació està provocant a la nostra societat un allunyament de la natura, la qual queda                

relegada a petits espais verds, mentre que la resta de la ciutat està construïda per ciment i asfalt,                  

dissenyada a espatlles dels nens, que cada vegada tenen més dificultats per sortir al carrer.               

(Tonucci. F, 2008, p. 81).  

 

De fet, els infants juguen molt menys al carrer, aquests s’han tornat perillosos, plens de               

cotxes. I a dintre de casa està ple de pantalles, cada cop més normalitzades al nostre dia a dia.                   

Aquest allunyament provoca (a part de malalties i trastorns, com hem pogut veure             

anteriorment) una desconeixença de la natura, on els petits saben més de la diversitat de               

dibuixos animats que no d’espècies animals o vegetals. (Tonucci. F, 2008, p. 123). 

 

“L’horitzó del món se’ns ha apartat, ens miram però no ens veiem i l’art és l’eina per dotar a                   

l’individu de la mirada conscient” (Jaume Adrover. M, 2017, [Apunts de classe] Educació             

Artística i Estètica). No ens param a reflexionar, ens deixam portar per un dia a dia                

automatitzat sense reconèixer tot allò que ens envolta i forma part de nosaltres. Sense mirar ni                

observar de forma conscient, i molt menys, sense experimentar allò que ens pot oferir un               

espai tan ric com és la naturalesa. Aquesta reconnexió i sensibilització cap a la natura es                

tracta ja d’una necessitat que avui dia es fa de cada cop més visible front a la                 

macrourbanització de l’entorn proper, la qual ens podria donar resposta a un benestar             

emocional, físic i mental. “Les nenes i els nens, d’avui ens estan demanant a crits major                

contacte amb la naturalesa i més possibilitats d’acció i experimentació” (Rosa Sensat, 2020). 

 

Quan parlo de sensibilització i reconnexió amb la natura, parlo d’un concepte espiritual i              

filosòfic per tal de desenvolupar en la persona una vivència conscient, sensorial i d’estima              

cap a l’ambient natural. Fer que cada moment en contacte amb la natura sigui un moment                

espontani d'admiració de la seva bellesa sense que sigui necessària la nostra actuació sobre              

aquesta. És a dir, seríem subjectes en un segon pla, observadors amb la capacitat de traduir                
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els sentiments i sensacions que ens transmet en inspiració i provocació, sent conscients també              

de la responsabilitat i cura que hem de tenir com a individus que vivim en un mateix espai.  

 

Aquesta estima per la natura podríem definir-la, pot ser, de manera més filosòfica, des d'un               

concepte d'espiritualitat o de connexió amb l'entorn, amb allò que va més enllà de nosaltres               

mateixos com éssers individuals. Aquesta connexió tindria com a element principal l'amor. Ja             

que, no es pot connectar amb allò que no s'accepta o es valora, ni estimar ni valorar alguna                  

cosa amb la qual no es connecta. I per poder arribar a sentir amor, estima o valor per alguna                   

cosa o algú, el fil que desencadena aquestes emocions és l'experiència, les vivències. Per això               

cal sortir a fora, a la natura, perquè ens regali la sensació de benestar i plenitud que ens fa                   

estimar-la. Aquesta connexió és la que ens fa responsables, la que ens impulsa a tenir cura                

d'allò que estimam, la natura en aquest cas. A partir d'experiències amb mirada conscient,              

lluny de la vida automatitzada, porta a adonar-se'n que formam part activa d'una cosa molt               

més gran que nosaltres mateixos, porta a sentir la natura de forma íntegra part de nosaltres                

com un tot, on tots som un. 

 

Freinet, quan parlà de les seves classes de passeig, ho expressà d’una manera molt poètica: 

La classe-passeig va ser un mitjà de salvació. Després de la classe sortíem al camp que                

vorejava el llogaret, ens paràvem en travessar els carrers per a mirar al ferrer, al teixidor...                

[...] Observàvem el camp en les diverses estacions, quan a l'hivern s'estenien les grans mantes               

sota les oliveres per a rebre les olives, o quan les flors del taronger, obertes a la primavera,                  

semblaven oferir-se per a ser recollides. No examinàvem ja escolarment al nostre voltant la flor               

o l'insecte, el sentíem amb tot el nostre ésser, no sols objectivament sinó amb tota la nostra                 

sensibilitat. I recollíem les nostres riqueses: fòssils, flors de noguera, argila... [...] Era normal              

que en aquesta nova atmosfera, en aquest clima no escolar, accedíssim espontàniament a             

formes de relacions no convencionals, ens parlàvem, ens comunicàvem en un to familiar, els              

elements de la cultura que ens eren naturals i dels quals tots, mestres i alumnes, estranyem un                 

profit evident. 

(Freinet, citat per Cortés. R, Gamba. P, i Vargas. J, 2005, p. 99.  

Extret de Woolf, V., Las olas, Barcelona, Editorial Lumen, 1980, p. 48-49). 
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Aquesta visió sensible, quasi mística que es crea en contacte o acció en entorns naturals,               

pensam que s'ha d'aprendre com un valor. Si fos així, hauríem de demanar-mos si l'art pot                

contribuir a comprendre la natura a partir de la bellesa especial que ens aporta (J. Albada i                 

TEDx Talks, 2017). José Albalda (2017), parla a una de les conferències de TEDx sobre com                

la bellesa de la natura ens pot ser desvetllada per mitjà de l'art. Albada puntualitza sobre un                 

fragment de l'escriptor Eduardo Galeano, del seu llibre 'El libro de los abrazos'. De manera               

resumida, el conte tracta sobre un pare que acompanya al seu fill a veure el mar que mai ha                   

conegut. El nen corr fins a les dunes, puja i bota per elles i, just quan arriba a dalt, la mar                     

apareix com un esclat sobre els seus ulls. Llavors, absolutament sorprès per la seva bellesa, es                

torna cap a l'avi i li diu: Pare, ajuda'm a mirar. (Galeano. E, 2006, 'El libro de los abrazos' pàg                    

7, citat per J. Albada i TEDx Talks, 2017). La bellesa sembla no ser evident, és espontània,                 

subjectiva i cultural i, a més, no és un sentiment estable, ja que va canviant al llarg dels anys i                    

els segles. Al cap i a la fi, explica Albada (2017), som nosaltres els responsables de crear                 

aquells paisatges sostenibles que permetin l'equilibri entre els serveis necessaris pel nostre            

ecosistema i el manteniment de la bellesa natural. Aquesta idea que presenta, indica un nou               

camí, una nova cultura de sostenibilitat a la qual ens queda molt per poder-hi arribar (J.                

Albada i TEDx Talks, 2017). Aquest tipus de sensibilització cap al nostre entorn, és el què                

ens faria veure i entendre que la natura no és estable ni que es regenera continuadament, cada                 

acció té els seus resultats. 

 

La natura és allò, nostre i de ningú, que hem de cuidar, precisament per al nostre propi interès i per                    

la bellesa, què és l'hereva de tants centenars de mil·lennis d'història. L'art ens ajuda i contribueix a                 

l'enteniment, a comprendre i ampliar la mirada del que és digne de ser admirat i de ser respectat. 

 

(J. Albalda i TEDx Talks, 2017). 

 

■ En mans dels docents: Estratègies i propostes per a la reconnexió amb la natura 

 

El món és la casa d’éssers vius diversos, conviuen junts i, entre tots ells, també hi som                 

nosaltres. Per aquest mateix motiu, Laura Malavasi (2019), proposa repensar l’escola del            

futur, ja que no es pot disposar una escola allunyada de tot això, la qual només es porti a                   
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terme en espais interiors i patis de ciment, deixant a fora un dels contextos més rics i                 

complexos que hi pot haver: La natura. El que ella denomina com a ‘pedagogía de la                

maestría’ parteix de la concepció de nens protagonistes dels propis aprenentatges, els quals             

tenen lloc a qualsevol moment, dins i fora, en els llibres, els contes i l’aire lliure (Citat per                  

Rosa Sensat, 2019).  

 

Les Germanes Agazzi (2016), també parlaren de la creació d’una pedagogia en contacte amb              

espais naturals, els menys alterats possible. No crearen un univers a mesura dels infants:  

Es limitaren a fer-los viure i estimar l’ambient que els hi era propi i familiar, a dur-los pas a pas a                     

descobrir en aquell medi un món meravellós, [...] pròdig en belleses i alegries per a qui sabes mirar                  

i escoltar les harmonies de la natura (Agazzi. R, Agazzi. C, citat per Zaric. S, 2016, p. 18).  

 

Promoure un projecte de centre d'aquestes característiques, no deu ser tasca fàcil. Però com              

tot projecte innovador a qualsevol escola o centre pedagògic, val la pena intentar-ho, tan sols               

per donar una petita empenta a les noves i millors generacions que es mereix la natura. No                 

calen canvis gegants, no cal revolucionar a tot un país, bastaria amb aportar el nostre petit i                 

minúscul (però molt significatiu) granet d'arena. Per aquí es comença, canviant la nostra             

pròpia pràctica docent. L'escola nova, les pedagogies actives, els moviments educatius d'avui            

dia van sorgir d'això, de petites però grans aportacions d'educadors, pedagogs i pensadors,             

que tan sols volien millorar part del seu entorn proper. El que és bo per a molts, el que és                    

respectuós i necessari es contagia, arriba a la comunitat educativa, als pares i als familiars, a                

altres educadors/es, a altres escoles... Perquè no intentar-ho? El canvi és inevitable per tal              

d'adaptar-se a les necessitats també canviants dels nens i nenes. I, en cas de no contagiar-se                

més enllà de la comunitat educativa de l'escola, la sensibilització amb el medi ambient de la                

qual parlam sempre aporta grans valors i beneficis, encara que sigui a petita escala. Es               

comença en analitzar la nostra pràctica docent, observar el que passa a l'espai educatiu, oferir               

oportunitats d'experimentació i exploració, preocupar-mos com a educadors/es pel que          

expressa l'espai d'aprenentatge que oferim, "preocupar-mos per un espai bonic i cuidat que             

convidi a la comunitat a voler mantenir-lo i conservar-lo" (Rosa Sensat, 2020), ser respectuós              

amb l'ambient, transmetre el respecte i el seu valor als infants i crear moments d'aprenentatge               
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en la vida quotidiana. Ja que, "qualsevol espai pot ser susceptible de convertir-se en un espai                

per prendre" (Equip d'E.I. del 'C. P. Marcos del Torniello' i Sensat, R. 2020).  

 

Altres estratègies per crear aquest apropament i sensibilització dels infants sobre el medi per              

dur a terme a les escoles, o inclús a casa, podrien ser: 

● Aportar i donar lloc a experiències en les quals es pugui observar i experimentar els               

canvis de l’entorn, per tal de comprendre la influència de diversos fenòmens o de la               

nostra acció sobre l’ambient natural. 

○ Com per exemple, fent visites al bosc, a prop del mar, a museus, a granges i                

horts, fomentar, crear i resoldre preguntes del grup d’infants, possibilitar que           

aquestes evolucionin a projectes, permetre el desenvolupament d’aquests, que         

jocs o activitats siguin per mitjà de l'experimentació directa, etc. 

 

Només a través del contacte directe amb l’aigua aconseguesc comprendre que           

l’aigua està mullada. Sentir-la al mateix temps murmurar i gotejar, veure les onades             

i els reflexos, sentir tal vegada l’olor del mar o de la vegetació de la ribera. Tot                 

plegat m’aporta una impressió global que, amb moltes altres experiències          

semblants, em porta a una representació complexa i diferenciada del que és l’aigua.  

 

(Manfred Spitzer, 2007, p. 225 citat per Rosa Sensat 2020). 

 

● Familiaritzar-los amb els materials i recursos que ens aporta la natura i l’entorn             

proper, conèixer on viuen o d’on són aquests recursos, per a què podrien servir, quina               

olor fan, quin tacte tenen, aprendre i estimar sobre allò que viu i està al mateix lloc                 

que habitam. Això ajudarà a forjar un sentiment de responsabilitat, respecte i            

sentiment. 

○ Alguns materials i recursos podrien ser insectes i animals, plantes i arbres,            

flors, fulles, pedres i tot allò que els pugui despertar interès. Es relaciona molt              

amb l'exemple anterior, es tracta d'apropar-los a la fauna i la flora de l'entorn              

per conèixer-la i comprendre-la, però sense fomentar la por. Els límits i            

precaucions que puguem posar en el moment d'exploració són per conèixer la            
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natura sense passar per riscos innecessaris, però també hem d'entendre que           

aquest procés d'exploració significa embrutar-se, mullar-se, caure i aixecar-se,         

fer-se raspades als genolls i, pot ser, plorar alguna vegada. Però també és un              

procés ple de descobriments, sorpreses, il·lusions, somriures i noves         

sensacions. 

● Ser un mirall, ser l’exemple. Donar i mostrar valor, estima i amor cap a la natura i a                  

professions que s’encarreguen de la seva cura, reflexionar amb els infants sobre que             

podria passar si aquests professionals no existissin, conscienciar sobre la protecció del            

medi i la contaminació, etc. Com educadors i docents, hem d’entendre l’educació            

ambiental com educació de convivència i valors. Els infants cuidaran el medi ambient             

si els ensenyam a cuidar-se amb respecte i empatia, a ells mateixos i als altres (Rosa                

Sensat, 2020). 

 

Descobrir la riquesa de la natura ens serviria com a perfecte escenari d’aprenentatge, el qual               

ens ensenyaria que aquesta riquesa és vida i que aquesta vida es troba en la natura (Equip                 

d’E.I. del ‘C. P. Marcos del Torniello’ i Sensat, R. 2020), justificació suficient per cuidar-la               

com es mereix. Rosa Sensat (2020), a un article de la revista Infància 180, ho explicava així,                 

com un dels eixos vertebradors del projecte ‘El nostre petit bosc’ del C. P. Marcos del                

Torniello (col·legi públic a Astúries): 

Crear llocs naturals prop de l’escola demostra que existeixen formes d’educar respectuoses amb el              

creixement i amb l’aprenentatge. Un lloc que activa els interessos i canvia amb les necessitats. [...]                

El bosc es va cuidar com un tresor, perquè es convertís en un espai pensat pel creixement i                  

aproximar-se a la situació d’un bosc divers, on la participació de l’ésser humà es limitaria a                

utilitzar-lo i protegir-lo. En ell, aprenem a estimar la natura i a valorar tot el que ens ofereix.                  

Aprendre a estimar el nostre bosc és aprendre a estimar la vida. (Equip d’E.I. del ‘C. P. Marcos del                   

Torniello’ i Sensat, R. 2020).  

 

Com bé expressen a aquesta escola, l’amor per la natura també es pot ensenyar i aprendre.                

Trob molt necessari estimular l’amor dels infants per la natura, ja des de ben petits, i actuar                 

en concordança amb aquests sentiments, preservant i protegint la natura com a forma de vida               
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i part fonamental d’aquesta. Així doncs, podria ser una gran resposta cap a un canvi en la                 

societat. Un canvi de vida, de valors i, sobretot, guanyar en humanitat. 

 

Tant grans com petits, tenim una necessitat innata de contacte amb el món natural. Pares i                

educadors, hauríem d'assumir que els nens necessiten mantenir una relació amb la Terra. [...]              

D'això depèn la seva salut mental, física i espiritual. La manera en què els joves aprenguin a                 

estimar i respectar la Terra, la manera en què eduquin sobre això als seus fills, determinarà les                 

condicions i la vida de les nostres ciutats i llars. 

 

Extret del llibre ‘Educar en verde’ (p. 21), de Freire (2011),  

en relació a ‘The last child in the woods’ de Richard Louv. 

 

 

4.3  Alguns referents i moviments artístics: La connexió entre art i natura 

 

■ Art ambiental: EcoArt 

 

L’art ecològic, art ambiental o EcoArt són alguns dels noms amb els quals es coneix               

l’expressió artística que sorgí als anys seixanta, quan les circumstàncies sociopolítiques de            

llavors despertaren la consciència de l’impacte humà sobre el planeta. Són obres que utilitzen              

el medi i l’entorn natural per exposar un tema relacionat amb el mateix, utilitzant materials               

naturals (l Land-art, per exemple, també sorgí a aquesta època i podria ser un molt bon                

exemple d’art ambienta). Aquestes pràctiques (ja siguin a través de la fotografia, escultura,             

pintura, dansa, literatura, etc) cerquen la vinculació de l'espectador amb la natura,            

sensibilitzar-los, emocionar-los i provocar-los (EcoEsfera, 2016). El projecte ‘EcoArte’, un          

espai d'exposició i propostes artístiques iniciat per Maria Novo, assegura que aquest            

moviment es pot definir com: 

L’experiència d'una trobada entre la ciència i l'art per a fer visible l'invisible, per a parlar sobre la                  

complexitat, de l'aventura de reconnectar amb la naturalesa i avançar cap a la sostenibilitat. [...] Un                

nou horitzó, un paradigma integrador, la terra com una llar, la diversitat com una manera d'estar en                 

el món (María C. Novo 1999, citat per EcoArte, 2017). 
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Entre els precursors d'aquest moviment hi ha l'holandès Herman de Vries, que crea obres a               

partir d'elements naturals per ressaltar la biodiversitat. O també, l'escocès Andy Goldsworthy,            

que fa escultures i fotografies en plena natura (EcoEsfera, 2016), utilitzant de manera             

minimalista els elements de l'ambient amb objecte de visualització efímera. Com ell mateix             

assegura al documental 'Rivers and tides' (estrenat l'any 2000), s'apropia parcialment de la             

natura, li retorna una escultura i la mateixa natura es torna a apropiar d'ella. No existeix el                 

desig de preservar l'obra en el lloc, accepta el curs de la naturalesa i el no-control sobre l'atzar                  

(Mediopolis, Annedore V. Donop, & Goldsworthy, A. 2007). Així es pot veure en una de les                

tantes obres que es mostra al documental (Vegeu Annex 1): Un con de pedres ubicat amb                

molta delicadesa a la vora del mar. El qual rep l'acció constant de les ones, les marees i el                   

vent de Nova Escòcia, per acabar completament submergit (Mediopolis, Annedore V. Donop,            

& Goldsworthy, A. 2007). És a dir, com en moltes altres obres d'Art Ambiental i Land-art, la                 

permanència de l'obra és absolutament secundària i irrellevant. L'obra d'art és precisament el             

procés de fer i desfer l'escultura, de com la naturalesa la completa amb el seu curs atzarós.  

 

Tornant a la conferència de José Albalda (2017), esmenta que aquests tipus d'instal·lacions             

artístiques ens parlen d'un munt d'aspectes de les nostres vides, ens parlen d'agraïment a la               

natura, dels cicles de l'existència, d'allò natural i artificial. A partir d'aquí, cal demanar-se si               

realment estam preparats per viure sense la bellesa que ens aporta la natura. I així és, "sí que                  

podríem sobreviure, però no seria una vida plena, ni molt manco completa, ja que a més de                 

ser éssers socials, som éssers ambientals i, com a tal, necessitam un entorn amable que ens                

doni aixopluc" (J. Albalda i TEDx Talks, 2017). 

 

Alguns exemples actuals de propostes d’escoles i col·lectius educatius, relacionades amb           

aquest corrent ecològic: 

● La primera instal·lació artística que recull com a bona pràctica d'art ambiental, sorgí a              

partir del joc lliure d'un dels nens del Centre d'Expressió Artística Mafalda (0-5 anys),              

el 2017. Fou construïda a partir d'escorça d'arbre recollida del mateix entorn (Vegeu             

Annex 2). El projecte pedagògic d'aquest centre, construït i reconstruït des dels anys             

setanta (Bogotà, Colòmbia), es basa en la vida i la cultura de l'infant, amb una imatge                

d'ésser creador i únic, creatiu i explorador (Centro Mafalda, 2020). La majoria de les              
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creacions dels nens, siguin amb intenció artística o per motiu de joc lliure, són              

recollides per mitjà de fotografies en format de documentació d'històries dels petits.            

Algunes disponibles a la pàgina web oficial (Centro Mafalda, 2020). 

● El següent exemple tracta d’un projecte anomenat ‘Camins’ (2016) de l’escola           

pública ‘Els Xiprers’ (Barcelona), fundada fa 50 anys (Vegeu Annex 3). A partir de              

l’espai d’hort, el qual va quedar en desús, crearen una instal·lació d’art natural. La              

proposta dels infants (grups heterogenis de 1r fins a 5è de primària) s’inspirà en              

diversos autors d’EcoArt i Land-art, a més de la investigació que feren sobre             

Vallvidrera (un dels seus entorns propers) i dels camins, que anys enrere, es creuaven              

a aquell punt d’intersecció per unir la costa i l’interior. Així, va néixer ‘Camins’,              

línies en espiral que connectaven les terrasses de l’espai on feren l’obra, que es              

construí a base de materials naturals (branques, pals, fulles, tronc gruixuts, pedres,            

palla…) (Díaz. P. G, i Escola Els Xiprers, 2018). 

 

■ Land-Art 

 

Aquest moviment artístic també anomenat ‘Earth art’ o ‘Earthwork’, fou proposat per            

Robert Smithson. Aquesta corrent d’art contemporani, podria comprendre’s com una pràctica           

sorgida de l’EcoArt, ja que també vincla el paisatge i l’obra d’art: Són un tot. S’utilitza la                 

natura o l’urbà com a matèria principal i la producció artística és creada a partir del lloc en el                   

qual s’intervé. Algunes vegades es creua l’escultura i l’arquitectura, altres es creua l’escultura             

amb el mateix paisatge. Normalment, les obres es troben a l’exterior, exposades als canvis i               

l’erosió de l’entorn i el temps. Igual que en el cas anterior, això fa que la seva bellesa es                   

converteixi en una admiració efímera, la qual s’enfronta a l’alteració de l’espai (Arjona i              

Calvo, 2014, p. 3-5). Un dels seus principis, és cercar aquesta alteració també dins la persona                

que observa l’obra, provocar-la o produir-li tota mena de sensacions i emocions. L’obra de              

Land-art reflecteix la relació entre l’ésser i la Terra, el medi i el món (Arjona i Calvo, 2014,                  

p. 5). 

 

Robert Smithson creà l’emblemàtica ‘Espiral Jetty’ (1970), que és segurament el monument            

de Land-art més conegut arreu del món (Veure Annex 4). Es tracta d’una espiral disposada               
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sobre el Gran Llac Salat a Utah, Estats Units, és de 500 m de llarg i està feta amb tones de                     

roques de basalt (Metalocus; J. Barba, 2017). Smithson ofereix una mirada renovada sobre             

l’espai, “l'artista autèntic no pot donar les espatlles sobre les contradiccions que habiten en els               

nostres paisatges. [...] Els millors espais per l’Earth art són llocs que han estat pertorbats per                

la indústria o la urbanització descontrolada” (Smithson, 1973, citat per Arjona i Calvo, 2014,              

p. 8).  

 

Un altre exemple de Land-art, aquest sobre conscienciació ambiental, seria l'obra de Joseph             

Beuys, '7000 oaks' (1982), a Kassel, Alemanya (Vegeu Annex 5). Volia desafiar el que estava               

preestablert a la societat de llavors, provocar un canvi real per mitjà de la participació               

comunitària, el diàleg, la revolució i el raonament. Així què, a un extrem d'un munt de blocs                 

de construcció, va plantar un roure. Amb aquesta proposta, hi portava una condició, els blocs               

es mourien si es plantava a la seva nova ubicació un roure devora cada un d'aquests. Es                 

necessitaren cinc anys per llevar i reubicar els 7000 blocs, amb el respectiu roure plantat a la                 

seva vora. Temps després, i encara que Beuys no pogués veure-ho, el darrer roure va ser                

plantat a la ubicació original, davant del museu en commemoració de l'artista (Magdalena             

Jaume, 2017, [Apunts de classe] Educació Artística i Estètica). Amb aquesta provocativa            

obra, l'autor volia fomentar la negació del convencional, promoure una nova actitud de cara a               

la cura del medi ambient. De fet, va suposar tal impacte positiu pel seu caràcter social i                 

ecològic, que avui dia forma part del patrimoni nacional alemany (Galician Garden, 2018). 

 

Un exemple de pràctica actual de Land-art a una escola al bosc d’Educació Infantil: 

 

● ‘Ein Tag im Wald’ (traduït de l’alemany: ‘Un dia al bosc’) és un projecte              

educatiu de convivència al bosc, portat a terme a la ‘Waldkindergarten           

Räuberhöhle’ (‘Jardí d’infància al bosc Cova dels lladres’), escola de grups           

heterogenis (3-12 anys), a Alemanya. Presenten un exemple de Land-art amb           

pasta de sal i tota mena de materials del bosc (Vegeu Annex 6). Va sorgir de la                 

pregunta d’un dels infants més petits de la comunitat i a partir d’aquesta es va               

desenvolupar a un petit projecte artístic: “Si jo tenc cara… Perquè els arbres no              

tenen cara, ulls, somriure…?” (Bauernschmidt. B, 2016) 
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■ Art Povera 

 

L'Art povera (de l'italià, art pobre) sorgí el 1967 a Itàlia i va ser denominat pel crític                 

d'art Germano Celant, moviment el qual va definir sota pràctiques artístiques molt variades,             

però totes amb el mateix fil conductor: els materials utilitzats són pobres, de rebuig o               

reutilitzats i reciclats. Aquesta branca artística va prendre molta força entrat els anys setanta              

(Teixidó, A. E., i Castillo, X. L. 2017, p. 196). L'Art povera es basa en la relació entre l'obra                   

o objecte i amb la seva configuració, valorant els procediments entesos com a procés de               

creació i els materials utilitzats. Es pren un valor en estat pur, i conscient també, els materials                 

pobres, industrials o de rebuig per refermar una idea contrària a l'art mercantilista. "No es               

tracta de crear un producte de consum, sinó una relació entre allò públic i privat, allò íntim i                  

bigarrat o inconnex, entre allò vulgar i allò màgic" (Teixidó, A. E., i Castillo, X. L. 2017, p.                  

196). 

 

Es pren el desig de desmantellar la jerarquia dels materials, el seu rebuig al consumisme i el seu                  

interès per les forces de la naturalesa, però també per la modernitat industrial. Carregaren en els                

materials conceptes d’associació cultural històrica i mitològica, per cercar un reflex del present cap              

al passat. És una crítica poètica a la civilització moderna on es combinen aspectes utòpics i                

regressius (El rebobinador. Masdeartecom, s. d.). 

 

Alguns dels artistes més destacats dins aquest moviment són Walter De Maria, Agnes Denes,              

Marisa Merz, Richard Long, Ana Mendieta, Mary Miss, Perejaume, Jannis Kounellis o James             

Turrell. 

 

Per destacar alguna obra que defineixi bé la línia d’aquest treball, Giuseppe Penone, amb              

“Continuerá a crescere tranne che in quel punto” (continuarà creixent excepte en aquest             

punt) del 1968, una mà de bronze enganxada al tronc d’un arbre. Plasma el desig de                

retrobar-se de nou amb la naturalesa i fondre’s en ella (Veure Annex 7): 

Sent la respiració del boscatge, sent el creixement lent i implacable de la fusta, model la meva                 

respiració sobre la respiració del vegetal, percep el lliscament de l'arbre al voltant de la meva mà                 
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recolzada en el seu tronc. El canvi de relació temporal torna fluid el sòlid i sòlid el fluid. La mà                    

s'enfonsa en el tronc de l'arbre que per la velocitat del creixement i la plasticitat de la matèria és                   

l'element fluid ideal per a ser plasmat. (Giuseppe Penone 1968-1998, citat per Fernández, A. E. S                

2013, Vol 23, p. 384-385). 

 

Una proposta d’Art povera en l’àmbit de l’Educació Infantil que és també un bon exemple               

d’aquest moviment: 

● ReMida BA, es defineix com un Centre de Reutilització Creativa, el primer creat a              

Amèrica (Buenos Aires, 2017) i forma part d’una xarxa de ‘Centres en el Món’. És un                

col·lectiu artístic per nens de 3 a 5 anys, que repensa constantment la seva              

metodologia, la qual obre les portes a tothom qui vulgui generar canvis i millores.              

L’espai proposa una resignificació dels materials des de la curiositat i           

l’experimentació, desenvolupar noves relacions entre la pedagogia i aquests materials,          

que són majoritàriament de rebuig. Els utilitzen com a recurs poètic (són tresors),             

donant un nou significat artístic o utilitat des de, el que ells anomenen, les seves tres                

direccions: El potencial lluminós de la infància; La bellesa oculta dels materials de             

rebuig; I en vinculació amb les anteriors, la passió innovadora i el desig de canvi en el                 

paradigma educatiu. (Veure Annex 8). 

 

■ Les Geohumanitats 

 

Tim Cresswell, poeta i geograf britànic, ha treballat sobre el concepte de lloc i              

mobilitat des de la perspectiva cultural i humanística.  

 

A un dels seus poemaris (Veure Annex 9), podem observar com l’autor troba noves i diverses                

formes d’expressar l’experiència geogràfica des de la sensibilitat artística, exposant en els            

seus versos una altra manera d’entendre conceptes com el sentit de la pertinença o el sentit de                 

lloc. Des d’un punt de vista creatiu, des dels sentiments, analitza les realitats geogràfiques              

d’una manera que va més enllà d’allò científic i acadèmic (Cerarols. R i Luna. T, 2017, p.24). 
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Pel que es pot observar, s'entén que un dels eixos que defineix les geohumanitats és el vincle                 

que hi fa entre la ciència i l’art sobre els espais geogràfics, formant així una representació                

cultural i social (Cerarols. R i Luna. T, 2017, p.24). Les representacions artístiques es poden               

fer per mitjà de diverses expressions: Com la primera proposada, la poesia de Tim Cresswell.  

 

Un altre exemple de creació artística, a partir de vivències geogràfiques seria l’escultura             

‘Olhar nos meus sonhos, Awilda’ de Jaume Plensa en Botafogo, a Río de Janeiro, 2012                

(Veure Annex 10). L’artista català creà la figura del cap d’una jove que emergeix de l’aigua a                 

la ‘Bahía de Guanabara’, amb una intenció: “Vull que els faci somiar. [...] La jove nom                

Awilda, té els ulls tancats. És un homenatge als habitants de Rio. Ells mantenen una               

meravellosa relació amb la natura però els falta art en l’espai públic” (Jaume Plensa, citat per                

ElPeriódico, 2015). L’autor és conegut per les seves escultures de caps gegants com ‘Dream’              

(2009) a St. Helens a Inglaterra o la ‘d’Echo’ (2011) a Square Park, Nova York (ElPeriódico,                

2015). L’obra de Río, personalment, em sembla la més adient per parlar de les              

geohumanitats, es troba a un espai constantment canviant, mig submergida per les marees de              

la platja, i visitat per les mirades de milers de turistes a l’any.  

 

Allà, els moviments de les marees creen nous jocs de reflexos i significacions amb el trasfons de                 

Pao de Açúcar”, l’emblemàtic pic de granit que s'eleva en la vora de la mar. [...] Jo em dedico a                    

pensar espais, crear llocs especials on l’espai físic es fon amb l’espai social i cultural per oferir                 

experiències estètiques úniques 

(Jaume Plensa, citat per Cerarols. R i Luna. T, 2017, p.24). 

 

A aquest tipus d’obres, segons Cerarols i Luna (2017), els conceptes d’espai, lloc, la              

interacció entre el que és públic i el que és privat, brinden oportunitats d’anàlisi des d’un punt                 

de vista més acadèmic. Però també aporta una gran font d’inspiració per altres creadors,              

artistes o simples observadors del paisatge. Les produccions resultants d’altres artistes, també            

són un ric estímul per seguir aprofundint i aquestes interaccions bidireccionals, la dialèctica             

entre creadors, practicants de la geografia creativa, geògrafs i científics especialitzats en la             

reflexió de conceptes geogràfics són les bases en les quals es sustenta la nova etiqueta               

anomenada geohumanitats. 
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5.  Conclusions 

 

Per una part, l’art en Educació Infantil, és un recurs necessari per a un              

desenvolupament òptim, que relaciona l'aprenentatge de competències i valors en          

concordança i equilibri amb la natura, amb el que ens defineix com a individus i amb el que                  

ens diferencia els uns dels altres des d’una visió positiva i enriquidora. L'art ha de ser                

satisfactori, alliberador i inspirador, no ha de crear un sentiment "d'obligació a fer", ja que               

així tan sols fomentam el rebuig i la frustració cap a aquesta pràctica.  

 

L’Educació Artística abraça tants llenguatges com intel·ligències i capacitats. Si els donam la             

mirada, l'orientació i les eines per poder nodrir el potencial que tenen, els estarem engrescant               

a mostrar-lo al món per les vies o pràctiques amb les quals es sentin identificats/des. Així,                

estarem educant des de la motivació i el respecte a la diversitat. 

 

Per altra part, la natura és un recurs educatiu de gran valor, ja que en ella els nens són lliures,                    

experimenten en primera persona, discriminen, categoritzen i processen la informació, la qual            

queda associada als records de manera molt més significativa. Els espais naturals es             

converteixen en un gran recurs pedagògic per educar, no tan sols en la percepció dels infants,                

sinó també per compensar els dèficits que hi puguin trobar en els seus contextos, llunyans de                

qualsevol tipus d’entorn natural. Aquest allunyament d’espais verds, provoca uns símptomes           

que, a llarg termini, poden desembocar en malalties, ansietat crònica, dèficit d’atenció, etc.             

Un cúmul de circumstàncies que han sigut donades pel que es coneix com la Síndrome de                

dèficit de natura. 

 

Moltes escoles d’educació infantil veuen la importància de tots els beneficis que aporta una              

bona experimentació primerenca, treballen el creixement personal per mitjà de la connexió            

real amb l'espai natural, des de l'autoregulació, l'empatia i la motivació. Però, tot i això,               

encara cal fer reajustaments en la mirada que tenim cap a l’infant i treballar molt per fer-los                 

visibles, per dignificar la infància.  
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La Terra ens proporciona uns recursos que estam explotant, i molts no els podrem recuperar,               

per tant, estam front a una situació de ceguesa quasi inhumana. Cada cop hi ha més persones                 

conscienciades de la necessitat ambiental i, gran part d’això, és gràcies a l’educació. Els              

termes de sensibilització amb la natura cobra sentit quan prenem consciència què “la             

problemàtica ecològica que vivim, en l’actualitat, és producte d’una actitud basada en el             

menyspreu cap a la vida” (Freire, 2011, p. 33).  

 

L’art és un recurs contra tot això, evita l’automatització de la vida diària, ens obliga a                

aturar-nos, a pensar, a mirar i gaudir del moment d’observació. És un recurs que, si li donam                 

el valor que realment té, pot aportar a l’objecte observat la finalitat de percepció conscient i                

fer-los sorprenents a cada cop que són mirats, fent possible una redescoberta continua de              

sensacions. 

 

L’art, des de qualsevol de les seves expressions, ens ajuda a mirar amb altres ulls, ens permet                 

reenfocar la mirada, ampliar-la. Incloent aquells materials i paisatges que consideram vulgars.            

L’art pot, a través de mil llenguatges, educar la nostra mirada, els nostres valors i               

“l’enteniment del concepte de bellesa per ampliar, també, el que entenem com allò que és               

digne de ser cuidat” (J. Albalda i TEDx Talks, 2017). “Cuidarem allò que estimam, el què ens                 

és essencial. Per això, l’art és un gran company. Com en el conte, el pare acompanya el nen                  

per ensenyar-li a mirar, per ensenyar-nos a contemplar.” (J. Albalda i TEDx Talks, 2017). 
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7.  Annexos  

 

Annex 1: ‘Stone Cone’ obra de Andy Goldsworthy. Nova Escòcia. 
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Font de la imatge: Article, Review de CineOutsider,  

escrit per Slarek (2004). 

Annex 2: Instal·lació de joc lliure, Centre d’Expressió Artística Mafalda. Bogotà, 2017. 

 

 

 

Font de la fotografia: Publicació al Blog digital MaguaRed.gov.co, per el centre Mafalda 

Fotografia de Maritza Díaz. Arxiu del Centre d’Expressió Artistica Mafalda. 
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 Annex 3: Projecte ‘Camins’, Escola Els Xiprers. Barcelona, 2016. 
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Font de la imatge: Publicació ala pàgina oficial de l’escola Els Xiprrs 

http://www.elsxiprers.cat/ (Barcelona, 2016) 
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 Annex 4: ‘Spiral Jetty’ de Robert Smithson (1970), Utah 

 

 

 

Font de la imatge: Metalocus.es, artícle escrit per J. Barba (2017), 

‘Spiral Jetty’ obra de arte estatal oficial, Utah 

50 



 Annex 5: ‘7000 Oaks’, de Joseph Beuys, 1982, Alemanya 

 

 

 

Font de les imatges: Galician Garden (2018)  

7,000 Oaks, de Joseph Beuys. Arte y naturaleza. 

51 



 Annex 6: Ein Tag im Wald’, projecte de Land-art, Bauernschmidt, B. (2016) 

 

 

 
Font de les imatges: Bauernschmidt, B. (2016) 

Plana web de l’escola, waldkindergarten-seefeld.de 
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 Annex 7: Giuseppe Penone, ‘Continuerá a crescere tranne que in quel punto’. Bosque de              

Garesio, Italia, 1968. 

 

 

Font de les imatges: Fernández, A. E. S 2013, Vol 23, edició especial.  

El bosque: cobijo del arte y metáfora de regreso desde 1968 (Extret de:  

http://tobia.tumblr.com/post/1388962596/giuseppe-penone). 
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 Annex 8: Escultures del Centre de Reutilització Creativa ReMida BA, 2017 

 

 

Font de les imatges: Exposició d’escultures ReMida Perth (30 d’octubre de 2017) 

http://www.inspiradosenreggioemilia.com/remida-reutilizacion-creativa/ 
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 Annex 9: Poema IV, de Tim Cresswell, 2015. 

 

“Poem IV  

 

we arrived at the northernmost airport  

with year round scheduled flights  

strolled the northernmost settlement  

with over a thousand souls  

home of the northernmost blues festival 

 passed the northernmost church 

 took cash from the northernmost ATM 

 sent postcards from the northernmost post office 

 ate from the northernmost kebab van run by an 

 asylum seeker from Iran 

 

 in rolling seas  

eighty degrees north 

 we held the northernmost disco 

 on the Nooderlicht  

dancing Talking Heads  

 

now the northernmost fence”  

Poema IV 

 

vam arribar a l'aeroport de més al nord 

amb vols regulars durant tot l’any 

pasejarem per l'assentament més septentrional 

amb més de mil ànimes 

llar del festival de blues més septentrional 

passarem per l'església més al nord 

traguerem els diners del caixer automàtic de  més al nord 

enviarem postals des de l'oficina de correus de més al nord 

menjarem de la furgoneta de kebab més septentrional  

dirigida per un sol·licitant d'asil de l'Iran 

 

en les mars ondulades 

vuitanta graus nord 

teníem la discoteca més septentrional 

en el Nooderlicht 

ballant Talking Heads 

 

ara la tanca més septentrional" 

 
 

Font del text: Tim Cresswell, 2015, p.14,  
citat per Cerarols. R i Luna. T, 2017, p. 23. 

(Traducció pròpia) 
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 Annex 10: Escultura ‘Olhar em meus sonhos’, de Jaume Plensa, 2012 

 

 
 

Fotografíes: ©Arxiu Jaume Plensa (citat per Cerarols. R i Luna. T, 2017, p.24) 
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