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RESUM
Aquest treball pretén usar l'art a les aules d'infantil com una eina per ajudar als infants a
obtenir diferents punts de vista sobre el que els envolta, per a intentar introduir l'art en els
processos d'ensenyamentaprenentatge a les escoles com una experiència favorable al
desenvolupament infantil, tot documentantho mitjançant teories i plantejaments d'importants
psicopedagogs.
Com a pràctica s'elabora una proposta didàctica artística trimestral, on a partir de tres artistes
del segle XX es treballarà amb les tècniques que més s'ajustin als objectius, fent un recorregut
per la història de l'art i plasmant sempre els treballs realitzats en el llibre d'artista com a
recollida final del procés.
Paraules clau:
Educació artística, intel∙ligències múltiples, educació infantil, història, quadern d'artista, art
contemporani.
ABSTRACT
This work aims to use art to the children's classrooms as a tool to help children to get different
points of view about what surrounds them, to try to introduce the art in the teachinglearning
processes in schools as an experience is conducive to child development, even though
documenting it via theories and approaches of major educational psychologists. As a practice
is a quarterly, in which artistic teaching based on three artists of the 20th century will work
with most techniques tailored to your goals, making a journey through the history of art and
always contributed to work carried out in the artist's book as a final collection in the process
Key words:
Art education, multiple intelligences, early childhood education, history, book artist,
contemporary art.
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I. INTRODUCCIÓ
Justificació

El tema del meu treball de fi de Grau m'ha destorbat el somni durant molts mesos, i és que
tan sols sabia que el tema pel qual volia apostar era l'art. Però, què fer amb l'art? Això ha estat
més difícil d'emprendre. A poc a poc he anat perfilant el tema fins a arribar a la conclusió que
el que vull és realitzar un treball pràctic que es pugui aplicar a dins les aules d'infantil. En un
principi voldria haver guiat el dia a dia a les aules mitjançant íntegrament l'art com a font
d'aprenentatge de tots els continguts i objectius prevists en Educació Infantil, ja que crec que
seria un programa emprenedor i innovador que deixaria veure les potencialitats que pot tenir
l'art en els infants per molt motius, un d'ells és la simbologia de l'abstracció que ajuda a
obtenir una mirada oberta i divergent; però degut a la temporalització de que dispòs per a
realitzar el treball he decidit acotarho. La intenció a partir d'ara és planificar durant un
trimestre les hores que es preveuen en el currículum per a treballar el que s'anomena plàstica,
i així realitzar un treball d'aula que desemboqui en un format visualespacial, tipus llibre o
quadern d'artista, amb tots els continguts i activitats treballats durant el trimestre. Existeixen
diferents tipus de llibre d'artista, però atès que vull treballar amb la intel∙ligència visual
espacial he decidit treballar amb diferents formats de llibre, el format anomenat llibreobjecte
i/o el llibre muntatge, que Antón, J.E. (2014) defineix així:
"Libro Objeto: La obra se realiza con vocación tridimensional, contemplándose como una
totalidad en su forma.
Libromontaje: Las obras que situadas en un espacio, actúan sobre ese espacio o que sus
dimensiones tridimensionales sobrepasan el formato tradicional del libro, condicionanado al
espectador en su relación con el entorno."
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Segons Howard Gardner, 2010; existeixen el que s'anomenen intel∙ligències múltiples, i és
estant d'acord amb aquest autor que m'he decidit per contemplar una de les vuit intel∙ligències,
en aquest cas l'espacialvisual, com a vertebradora de les altres. Crec molt en les idees de
Howard Gardner, i també en les de Daniel Goleman (1995) i la Intel∙ligència Emocional, i
atès que les emocions han de ser treballades des de molts punts de vista, què millor que ferho
mitjançant l'art amb el qual es poden englobar els aprenentatges. He trobat idoni treballar les
arts plàstiques per a poder treballar transversalment molts altres continguts d'aprenentatge.
Mitjançant l'art podrem treballar els continguts de les tres àrees curriculars des d'un
enfocament multisensorial i transversal que farà que els infants gaudeixin dels seus
aprenentatges. L'escola ha de ser oberta al món, ha de permetre l'exploració de l'entorn proper
i també del més llunyà, i aquesta és lo norma bàsica per a la realització de les activitats que
crec que són imprescindibles per dur a terme mitjançant la línia metodològica que estic
descrivint, a més d'incloure a tots els infants i les seves capacitats, diferents uns dels altres.
Durant la meva etapa en el Grau d'Educació Infantil he realitzat nombrosos aprenentatges en
relació a diferents matèries, totes interessants i productives, però per a fer aquest treball he
decidit escollir l'art. I per què? Pel seu caire globalitzador, com la mateixa etapa d'educació
infantil, i el seu poder simbòlic que pot ajudar als infants a construir diferents esquemes
cognitius. Amb l'art podem transcendir i entendre l'educació d'una manera diferent, més
oberta i democràtica.
Aquest Treball de Final de Grau es basa en la recerca d'aplicacions didàctiques de l'art
extrapolables a les aules de la segona etapa d'educació infantil, que guiïn els aprenentatges
dels infants d'una manera més experiencial/vivencial, a partir de la intel∙ligència visual
espacial i utilitzant un tipus de material com és el llibre d'artista per a plasmar totes les
experiències que es vagin construint al llarg del trimestre en les hores dedicades a la plàstica,
ja que aquest format permet expressar de maneres molt variades diferents sistemes de
comunicació (2014); i gràcies a les característiques d'aquest material podem fer que es
compleixi l'objectiu d'aquest treball que és fer que els infants trobin diferents maneres
d'expressarse i que a la vegada aprenguin els continguts d'aprenentatge que han d'assolir per
a la seva edat, tot gaudint i jugant amb la creativitat.
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A més a més un punt important a tenir en compte són els artistes dels quals pretenc treure les
activitats per a la programació, ja que voldria reivindicar l'existència de molts i variats artistes
plàstics, poetes, arquitectes,etc. que normalment no es treballen a les escoles d'Educació
Infantil, i que han creat vertaderes obres d'art utilitzant no tan sols la pintura, sinó englobant
arquitectura, performance, cine, poesia, etc. amb el que s'anomena art d'acció. No entenc com
sempre hi ha tres o quatre artistes que es fan servir a les escoles per a treballar plàstica, com
són Joan Miró, Picasso, Kandinsky, Van Gogh, entre pocs altres; i sempre de la mateixa
manera. Crec que és molt important estudiar el seu camp de treball, i no quedarnos en la
superfície; extreure activitats artístiques amb gran valor estètic i d'aprenentatge. La meva
crítica per tant s'enfoca en la poca connexió i significació que se li dona al treball d'aquests
artistes a les escoles. Si cercam que el que treballem a plàstica vagi acompanyant els
coneixements que anam adquirint durant el dia a dia a l'escola a través de la transversalitat i la
planificació acurada i pensada, aconseguirem no només que els infants recordin el nom de
l'artista en qüestió, sinó també aconseguirem que s'enduguin per sempre aprenentatges de
qualitat, amb l'art aconseguim aprenentatges constructius i que perduren en el temps.
A l'escola no només aprenen els infants, sinó que aprenem tots, i els mestres moltes vegades
aprenem igual o més que els propis infants. Els educadors com bé diu Paulo Freire tenim una
missió:
"El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político y social
de los educandos. No importa que este contexto esté echado a perder. Una de las tareas del
educador es rehacer esto. En el sentido de que el educador es también un artista. Rehace el
mundo, redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo "(P.
Freire).1
El que vull dur a la pràctica ho sustent com ja he dit a través de les idees o teories de Howard
Gardner, que és el promotor de la idea de les intel∙ligències múltiples, i d'altres importants
psicopedagogs com Paulo Freire, Guilford, Loris Malaguzzi, entre molts altres, importants
autors que varen teoritzar i lluitar per una educació de qualitat, en la qual molts d'ells
contemplaven l'art com a font d'aprenentatge.
1.Entrevista disponible a
www.youtube.com/watchv=zwri7pO8UHU&list=FLme0fx867ulSlCDStzdwdDQ&feature=share&index=54
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La capacitat de l'individu per a posicionarse en el món i observarlo des d'altres punts de
vista, mantenintse sempre crític i desenvolupant una capacitat espacial per captar el que ens
envolta, és l'objectiu bàsic del meu treball.
Històricament l'educació ha passat una sèrie d'etapes crítiques o molt crítiques en les quals es
basava l'educació en la introducció de coneixements teòrics de manera unidireccional i amb la
por com a primer protagonista, i això ha fet que només els que passaven la prova de
l'adaptació extrema, com jo ho anomèn, passaven als següents cursos. L'adaptació extrema,
des del meu punt de vista, es tracta de la capacitat de les persones per a adaptarse al medi que
els ha tocat viure, i aquesta adaptació depèn d'una sèrie de factors cognitius i psicològics que
no tots els infants hi tenen accés atès que tots som diferents i aquesta diversitat no s'ha tengut
en compte a les escoles. Necessitam, per tant, tantes maneres d'ensenyar i aprendre com
persones hi ha al món.
Passar la prova de Selectivitat per exemple, depèn en gran mesura d'aquesta adaptabilitat que
té molt a veure amb les intel∙ligències múltiples de Gardner, ja que la societat ha preestablert
que les intel∙ligències importants siguin la lògicamatemàtica i la lingüística, i han quedat
relegades quasi per complet totes les altres.
Un fet important que degut a la meva recerca documental m'ha fet acabar de reflexionar amb
el tema del treball, ha estat el fet que molts documents i llibres per a consultar, tracten la idea
de que en l'etapa prehistòrica els homes i les dones abans que l'escriptura, varen desenvolupar
l'habilitat de comunicar i comunicarse entre ells mitjançant pintures rupestres i gestos; i
aquesta és una informació rellevant tant per emmarcar conceptualment el treball com també
perquè m'ha obert una línia per a la futura realització del la proposta didàctica. Campbell,
Campbell i Dickenson, 2000; segons citen Umaña i Lizaño, p:5; relacionan esta inteligencia
con la parte visual y plantean que se constituyó en la primera forma de expresión del ser
humano, pues antes del surgimiento de la escritura y la matemática, las imágenes fueron
utilizadas como códigos para representar las ideas.
Aquesta va ser la darrera empenta que em va fer avançar en el treball, ja que aquesta
intel∙ligència, combinada amb les altres pot fer que l'escola motivi els infants i els ajudi en els
seus futurs aprenentatges.
A part d'això, molta bibliografia cercada ha estat sobre la museologia i la connexió que té amb
la institució escolar, i tot i que al final no basaré el meu tema sobre la museologia, trob adient
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que els futurs mestres contemplin fer estudis i propostes didàctiques als museus; que les
escoles es puguin ajudar dels educadors de museus i aquests dels mestres pot ser una
fantàstica manera de fer que el centre s'obri al món exterior i sobretot a l'art, fent que s'innovi
en quan a metodologia amb l'art com a principal protagonista.
Així és com puc concloure la meva justificació del tema escollit. El principal objectiu en
definitiva és realitzar un treball mitjançant l'art, i intentar estimular una nova etapa en
l'educació infantil que capaciti als infants per a construir el seu propi aprenentatge i que guii
unes noves pràctiques educatives, suficientment fonamentades, pensades i reflexionades
capaces de donar una empenta a una nova forma d'educació.

Objectius

D'acord amb tot el que acabam d'exposar, s'elaboren els objectius prevists per a la consecució
i implementació d'aquest treball:
Objectiu general:
1. Col∙laborar perquè les pràctiques i activitats plàstiques duites a terme en les aules de segon
cicle d'educació infantil siguin significatives, gratificants i artísticament belles.
Objectius específics:
1.

Fonamentar el treball sobre els beneficis de l'aplicació de l'art a les aules d'educació

infantil mitjançant les idees de diferents científics i pedagogs.
2.

Introduir l'art amb totes les seves categories conceptuals i formats dins les aules

d'educació infantil.
3.

Elaborar una programació trimestral plàstica mitjançant diferents autors i amb un fil

conductor que les guii, amb el llibre d'artista com a cloenda de cada un.

9

Fonts i mètodes:

La manera en què he arribat al tema i focus del treball descrits anteriorment, ha estat
equivocantme molt i tornant a començar. Les primeres recerques bibliogràfiques van ser
exclusivament sobre museus i educació, però aquest tema ha anat canviant molt i modificant
se fins a evolucionar en una programació didàctica amb l'art com a principal component, amb
la intel∙ligència visualespacial com a tema principal, amb un repàs històric per seguir i amb el
llibre d'artista com a colenda del treball fet durant cada mes. Per tant, quan he concretat el
tema i acotat el bessó del treball m'he centrat en el científics i pedagogs com Liev
Semionovich Vigotsky (1896) o Howard Gardner (1943) per a fonamentar la part més teòrica
i científica, i per a la part pràctica del treball he decidit consultar bibliografia de Bruno
Munari (1907), Loris Malaguzzi (1920), Joan Brossa (1919), Arno Stern (1924), Joy Paul
Guilford (1897), Ellis Paul Torrance (1915), Viktor Lowenfeld (1903), Elliot Eisner (1933),
Andy Hargreaves (1951) entre altres; informació sobre els llibres d'artista amb documents de
Bibiana Crespo i José Emilio Antón, també informació provinent dels apunts prestat per el
tutor sobre l'evolució de les etapes infantils en quan a l'art, i documentació referent als
diferents artistes contemporanis que vull utilitzar per a guiar les activitats al llarg de la
programació i aprendre sobre els seus camps de treball, a més de material elaborat per
diferents museus on hi ha molta exposició de pràctiques educatives dutes a terme per museus.
La bibliografia en paper l'he extreta de la Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears i la
Biblioteca Ramon Llull de Palma, i la bibliografia i documentació electrònica l'he trobada a
Internet gràcies a les recerques a Dialnet, Google Academics, Google i diferents blogs o
plataformes com Scribd sobre documents i tesis doctorals relacionats amb l'art en educació,
també documents sobre els llibres d'artista i les seves característiques, a més d'informació
sobre els artistes amb els quals vull fer feina.
Un recurs i pàgina electrònica que m'ha ajudat molt en els darrers mesos durant la recerca
d'obres d'artistes, ja que és una enorme pinacoteca molt ben classificada,ha estat la Ciudad de
la Pintura; amb la qual he pogut cercar per èpoques els artistes i les obres del moment.
Estructura i desenvolupament dels continguts:
El treball està dividit en quatre capítols, el primer com no podia ser d'altre manera comença
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amb la introducció del tema objecte del treball; seguidament venen els dos capítols de
contextualització o marc teòric, on el primer tracta més la part de fonamentació
psicopedagògica i psicològica, i l'altre contextualitza la part més pràctica del treball així com
també hi expòs l'apartat de la justificació curricular en la qual es revisen i es reflexionen les
parts del currículum d'Educació Infantil que es tendran més en compte per a realitzar la
programació; per finalitzar en el quart capítol es duu a terme la proposta didàctica trimestral,
i ja per acabar s'extreuen les conclusions.
La introducció es compon de la justificació del tema on ja començ a acotar el focus i el motiu
del Treball de Fi de Grau, després s'exposen els objectius del treball que pretenc assolir amb
la realització del treball i la metodologia que s'ha duit a terme amb l'estructura que s'ha duit a
terme per a elaborar el treball.
El segon i tercer capítol conformen el marc teòric que fonamenta el treball amb tota la recerca
feta per a basarlo en evidències científiques i pedagògiques suficients com per a poder dotar
lo de rigorositat i basarlo sobre una metodologia activa i constructiva, i d'aquesta manera
poder realitzar el quart capítol que és on es desenvolupa la programació trimestral.
L'estructura del quart capítol, és a dir, la programació didàctica, està estructurada sempre de la
mateixa manera; primer de tot s'exposa una introducció de la proposta didàctica on s'explica el
desenvolupament d'aquesta, després es segueix el mateix guió, es fa una breu descripció de
l'artista amb el qual es pretén treballar, seguidament s'exposa la descripció de les tres
activitats que realitzarem, i finalment es descriu la darrera activitat que és la conglomeració de
tot el que s'ha fet, mitjançant el llibre o quadern d'artista.
El treball està en constant reformulació gràcies al retorn dels comentaris del meu tutor i a la
posterior correcció o rectificació dels mateixos, i gràcies a les cerques bibliogràfiques, ja que
a partir d'aquestes es va acotant el tema cada vegada de manera més concreta.
El procés per a arribar a la formulació exacta del meu treball ha estat difícil, ja que al principi
volia crear una simbiosi entre escoles i museus, però vaig haver de renunciar a realitzar un
projecte amb tant volum de feina degut a que no tenia tant temps per a ferho; per tant
després vaig intentar acotar encara més el tema amb l'objectiu de crear una proposta didàctica
a l'aula anual i amb la intenció de fer que la plàstica fos la conductora de tots els continguts i
objectius curriculars, però aquesta també era una fita massa gran; fins que finalment la darrera
i ultima proposta i focus exacte del treball que estic desenvolupant, és crear una proposta
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didàctica trimestral a través de les hores de plàstica previstes al currículum, en què es treballi
amb l'espai, amb diferents tècniques plàstiques, amb la imaginació i la bellesa; mitjançant
l'estudi del camp de treball d'artistes contemporanis.

CAPITOL II.
ENFOCAMENT COGNITIUCONCEPTUAL SOBRE L'APLICACIÓ DE L'ART A
L'AULA
"Una inteligencia es una potencialidad biopsicológica que nos corresponde en virtud de
nuestra pertenencia a la especie humana. Esta potencialidad se puede desarrollar, en mayor o
menor medida, como consecuencia de las experiencias, los factores culturales y las
motivaciones de cada persona" (Howard Gardner, 2010)
Estant d'acord amb el que diu l'autor, la intel∙ligència ja no només és una sola i general, sinó
que podrien ser moltes, fins al moment l'autor n'ha descrit vuit que compleixen una sèrie de
requisits imprescindibles per a dotarla amb el significat d'intel∙ligència. La teoria de Howard
Gardner és tant vigent a dia d'avui i tan ben valorada per molts i diferents col∙lectius, gràcies a
que ha reinventat el concepte del qual parlam i ha dotat de la mateixa importància diferents
disciplines, ara anomenades intel∙ligències.
La visualespacial segons Campbell et al., 2000 (citat per Lizano i Umaña, 2008: p.5)
manifesta que la intel∙ligència espacial: […] proporciona la capacidad de pensar en tres
dimensiones. Permite al individuo percibir imágenes externas e internas, recrearlas,
transformarlas y modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y
producir o decodificar información gráfica.
Fins aleshores la matemàtica o la lingüística eren els dos camps imperatius per excel∙lència
en quan a ensenyamentaprenentatge a les escoles, relegant així habilitats o capacitats com les
arts  anomenades de manera genèrica, ja que es poden delimitar el camp musical del plàstic i
visual, entre altres i el que ens pretén dir l'autor en aquesta definició és que les persones
tenim de manera innata una sèrie de coneixements predefinits o preestablerts que necessiten
12

de la interacció amb el món exterior per a desenvoluparse i arribar al seu major exponent.
Per a poder acotar el focus del treball he triat una de les intel∙ligències, la espacialvisual ja
que és la que té relació directe amb la temàtica que vaig escollir per al Treball de Fi de Grau i
la que millor s'adapta a les característiques del procés que pretenc desenvolupar. Des del meu
punt de vista aquesta és una de les intel∙ligències que més pot aportar en una aula d'educació
infantil, així com també és una intel∙ligència a tenir en compte per als adults i la societat en
general. Des del punt de vista de l'espai i la visió s'ens obre un món de possibilitats per a crear
moments significatius i diferents experiències, creant noves expectatives i nous diàlegs dins
les aules. Gràcies a la simbologia implícita en els aprenentatges artístics ja siguin musicals,
plàstics, de dansa, etc. – els infants podran arribar a construir coneixements que tenguin
relació amb les seves vivències i per tant seran coneixements amb significat per a ells.
Vigotsky va exposar que la Zona de Desenvolupament Proper (citat per Dale H. Schunk,1997)
és «la distancia entre el nivel real de desarrollo  determinado por la solucion independiente
de problemas y el nivel del desarrollo posible, precisado mediante la solucion de problemas
con la dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros mas diestros»(p.25); per
tant, nosaltres els mestres podrem proporcionar tots els estímuls possibles per a aconseguir
que adquireixin el màxim d'habilitats i d'aprenentatges. Amb aquesta cita podem arribar a la
conclusió que els infants són els protagonistes dels seus aprenentatges i que els adults, i en
aquests cas els mestres, exercim una funció d'acompanyant i d'observador que analitza els
moments evolutius dels infants i planteja nous reptes per ajudarlos a adquirir continguts
d'aprenentatge més complexos i més elaborats.
Tot això es pot aconseguir amb major qualitat si es té en compte que els seus processos
d'ensenyamentaprenentatge es vagin bastint. El concepte d'andamiatge que va proposar
Bruner (citat per Dale H. Schunk,1997) és un paral∙lelisme amb les bastides de la construcció,
atès que:
"Tiene cinco funciones esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance
del sujeto, permitir la realización de tareas que de otro modo serian imposibles y usarse
selectivamente solo cuando sea necesario"(p.26)
Si tenim en compte que les bastides són una estructura que es retira o s'introdueix segons
l'evolució i consecució de la feina, establim una metàfora maquíssima entre els sabers dels
infants i l'ajuda que els hem de proporcionar i quan ho hem de fer.
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En anteriors pàgines del treball he parlat també sobre l'aprenentatge significatiu que és un
principi bàsic per a realitzar amb èxit els aprenentatges. Així és com ho varen descriure
Ausubel ; Faw y Waller (citat per Dale H. Schunk,1997):
"El aprendizaje significativo consiste en la adquisicion de ideas, conceptos y principios al
relacionar la nueva informacion con los conocimientos en la memoria" (p.7)
Tots aquests conceptes anteriorment documentats es tenen en compte en el corrent pedagògic
anomenat constructivisme, que segons Bruning, Schraw y Ronning (citat per Dale H. Schunk
1997, p:18) és:
"El constructivismo es una postura psicológica y filosófica que argumenta que los individuos
forman o construyen gran parte de 1o que aprenden y comprenden".
Segons el corrent pedagògic o el paradigma constructivista, els infants aprendran millor
qualitativament si es tenen en compte els seus aprenentatges previs i els seus interessos
particulars ja que no són una tabula rasa amb la qual s'ha de partir de zero, sinó que tenen
inscrits molts coneixements biològics que necessiten ser aflorats mitjançant la socialització
entre altres aspectes, per tant s'haurà de tenir en compte a l'hora de realitzar la proposta
pedagògica una metodologia constructivista, per a poder desenvolupar els continguts i assolir
els objectius de manera favorable com bé descriu la cita anterior.

CAPITOL III.
ENFOCAMENT PRÀCTICEXPERIMENTAL SOBRE L'APLICACIÓ DE L'ART A
L'AULA
Una vegada sustentat el projecte des d'un enfocament més cognitiuconductual, és el torn
d'enfocarlo des d'un punt més pràctic i experimental, ja que sense experimentar i vivenciar
les activitats no arribarem al punt que els aprenentatges siguin significatius.
“La experiencia está más en el lado de la vivencia, de la receptividad, de lo que llega de
improviso y como novedad, que no en el de la acción propositiva. Y el peligro es que si la
educación está demasiado preocupada por la intervención, puede olvidarse de que las
relaciones educativas son experiencias que suceden, que nos suceden, no sólo acciones que
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realizamos. Preocuparse por la educación en cuanto que experiencia es abrirse a la escucha de
lo que verdaderamente significa, y nos significa, eso que nos sucede.” (Contreras y Pérez de
Lara, 2010: 32).
Crec que les experiències i vivències que els infants s'emportin de l'escola serà el que ajudarà
a que en un futur puguin esdevenir ciutadans lliures. És per això que la vida a l'aula ha d'estar
plena de situacions belles, enriquidores i fins i tot màgiques. L'educació infantil és única
precisament pel fet que s'aprenen totes les nocions bàsiques que formaran l'estructura
psicosocial, psicomotriu necessària per a desenvoluparnos en societat.
Perquè com molt encertadament recull Eisner, 1998 (citat per Sarlé,P; Ivaldi,E; Hernández,L.
2014;) [...] las escuelas, los centros, necesitan brindar oportunidades para que los niños sean
multialfabetos, porque sin la capacidad de leer los sentidos especiales y únicos que las
diferentes formas de representación hacen posible, su contenido seguirá siendo para ellos un
recurso inútil, un enigma que no pueden resolver"(p:130)
Es a partir del segle XX, cap a la segona meitat quan va haverhi un canvi de paradigma
gràcies a autors com els que ja he mencionat anteriorment i amb els quals baso el treball; que
varen revolucionar la situació educativa del moment, i tots ells tenien en comú que dins les
seves propostes i teories contemplaven l'art com a imprescindible per al desenvolupament
infantil.
La idea de connexió de Loris Malaguzzi (2006) és la que ens descriu a les persones com a
connexions amb la natura, amb la cultura, amb els sentiments i amb l'univers.
Les emocions poden ser treballades des d'un punt de vista artístic, tal i com expressen Beltrán,
Lòpez y Rodrigo 2003, citat per Alfredo Hoyuelos (2006):
"A lo largo de la historia, las artes han demostrado su capacidad para conseguir una
implicación afectiva y para guiar un aprendizaje plenamente participativo, otorgando a los
sentimientos y a la imaginación un papel ineludible en la educación"
Per tant el que ens interessa és que els infants aprenguin experimentant, manipulant i sentint
perquè tal i com exposava Lowenfeld (citat als apunts Bloc I) els infants es podien dividir en
dos blocs, els visuals dels quals la seva interacció amb l'espai havia estat més com a
observador passiu que com a subjecte actiu; i els hàptics que eren aquells infants que havien
interactuat amb el món activament i els dibuixos dels quals no representaven exactament la
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realitat sinó l'emoció que els havia transmès, i és en aquest segon grup en que basarem el
treball.
Però al contrari del que pensava Lowenfeld sobre que no s'ha d'ensenyar a dibuixar a l'etapa
infantil, ens posicionam en aquest cas al bàndol de Wilson, Hurwitz i Wilson que pensen que
el mestre ha de facilitar als infants l’adopció progressiva d’esquemes gràfics procedents de la
història de l’art. La novetat del seu mètode és l’ensenyament del dibuix a partir de la recreació
d’obres d’art ( apunts ).
Sempre i quan ens centrem en el camp de treball dels artistes amb els quals volem treballar,
estudiant com i perquè duen a la pràctica el seu art i entenent perquè realitzen una tècnica o
una acció determinada, després ens podrem posar al seu lloc i intentar veure el món com cada
un d'ells el va veure; així ensenyarem als infants a pensar de manera divergent i a poc poc
anar fent sortir l'art personal que cada un té.
A més Wilson,Hurwitz i Wilson varen ser els primers en realitzar estudis sobre les diferències
entre els dibuixos infantils en les cultures, i aquest és un fet interessant per aquest treball, ja
que es en la proposta didàctica es pretén fer un repàs per diferents etapes històriques, i així
podrem fixarnos també en aquest aspecte cultural del dibuix infantil per a que els infants ho
tenguin en compte.
He decidit després de pensar en els diferents formats possibles per a englobar tot el procés del
trimestre, que el llibre o quadern d'artista sigui el resum de les activitats plantejades durant el
transcurs de cada mes, pel seu caire simbòlic i transgressor, perquè saber l'alfabet i entendre
els símbols preestablerts no és la única manera d'entendre el món. Com bé diu Antón,J.E
(2014) sobre el llibre d'artista es una forma de expresión, simbiosis de múltiples posibles
combinaciones de distintos lenguajes y sistemas de comunicación"
Segons la visió de Bibiana Crespo (2012) els llibres d'artista tenen característiques perceptives
diferents dels llibres que usualment empram:
"[...] Generalmente «solicitan» ser leídos de forma diferente al resto de libros. Permiten al
lector explorar más allá de las convenciones lógicas del lenguaje y de la racionalidad de la
página impresa en dos dimensiones" (p: 2)
No puc obviar l'estètica i la bellesa per a la realització d'un projecte com el que vull dur a la
pràctica, i sobre aquest fet em centraré en l'autor Loris Malaguzzi. Necessitam dotar de
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significat estètic totes les activitats que facem, perquè existeix una sincronia i una simbiosi
entre nosaltres, la natura i l'ambient que ens envolta. A vegades (massa poques) i de manera
inesperada, me n'adon que estic a un mateix lloc i que no sé ben bé com, puc captarlo d'una
manera especial, diferent a com el percebo cada dia; ja sigui per una olor, una disposició
espacial diferent, etc. el que m'ho faci interpretar diferent; aquest és l'efecte que m'agradaria
aconseguir com a mestre, en el dia dia a l'escola.
Un aspecte vertaderament important en la realització d'aquest treball i així ho intent valorar,
és l'estètica, la bellesa, el joc de crear espais i objectes estèticament bells; perquè com bé ens
explica Bateson 1979 (citat per Cabanellas,I. i Eslava,C. 2005, p.37 ), la experiencia estética
se apoya en procesos primarios del ser humano, lo qual hace suponer que tiene su origen a
edades muy tempranas, desarrollándose conjuntamente con la capacidad de establecer
relaciones y metáforas, así como de transcender de lo inconsciente a lo consciente.
L'arquitecte Aldo Van Eyck (citat per Cabanellas,I i Eslava,C.; 2005) ens explica com una
reforma realitzada en una escala d'un edifici feta per Jan Rietveld va permetre a un pare i una
filla veure's des d'un punt de vista en que mai s'havien vist. Aquest és un exemple molt bell
que descriu la intenció principal del meu treball i la idea que vull transmetre.
M'agradaria aconseguir el còmput ideal de bellesa i funcionalitat que crec que és
imprescindible per a la realització de les activitats, és a dir, ha d'existir bellesa i també una
guia o fil conductor que englobi les activitats i no les deixi soles, aïllades i sense sentit.
Durant la infància, el plaer de fer les coses i la passió que moltes vegades s'hi demostra són
imprescindibles per al bon funcionament cognoscitiu dels nins i nines, i com bé ens analitza
Malaguzzi (citat per Hoyuelos, A., 2006) té una sèrie de repercussions ens els infants.
L'activitat plàstica permet experimentar diferents plaers indispensables per a aprendre, com
poden ser: el plaer tàctil i auditiu, el plaer de dominància espacial, el plaer de la repetició, el
plaer constructivista, el plaer de fabular, el plaer simbòlic, plaer estètic, el plaer comunicatiu i
el plaer emocional.
Tots aquests plaers tenen a veure amb la percepció visual, el joc, la imaginació, la relació, els
símbols, l'espai, el moviment, el ritme i l'estètica.
Elizabeth Ivaldi (2014), resumeix molt bé el que aporta l'art a l'educació:
"La incorporación sistemática del arte en la educación contribuye, entre otras cosas, a que los
niños comprendan que existe más de una respuesta a una pregunta, más de una solución a un
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problema, y que la diversidad que cada uno aporta es importante. Las artes desarrollan la
sensibilidad y el conocimiento (intelectual y estético), y enseñan que el lenguaje verbal y la
matemática no son los únicos medios para comprender y representar el mundo, que es posible
expresarse a través de otros lenguajes, que todos los campos o disciplinas (lengua, ciencias,
matemáticas, etc.) son susceptibles de ser tratados por su capacidad de generar experiencia
estética. Es por ello que la presencia de las artes en la enseñanza, enriquece el mundo
educativo desde lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo." (p.23)
Justificació curricular

És de màxima importància tenir en compte el fil conductor pel qual els ensenyaments
d'Educació Infantil estan regulats, és a dir el Currículum d'Educació Infantil de les Illes
Balears.
Ja que la l'objectiu principal del meu Treball de Fi de Grau és realitzar una proposta didàctica
a les aules d'infantil, necessàriament s'haurà de contemplar el currículum per a realitzarho.
El currículum és l'eina bàsica que regula les bases de l'ensenyamentaprenentatge dels infants
i joves d'una comunitat, i el d'Educació Infantil en particular es compon de tres grans blocs de
coneixement:
a) Coneixement de si mateix i autonomia personal.
b) Coneixement de l’entorn.
c) Llenguatges: comunicació i representació.
El currículum establert contempla la importància de l'educació i en aquest paràgraf fa una
petita introducció on diu "L’educació és el mitjà més adequat perquè la persona pugui
construir la seva identitat personal, configurar la comprensió de la realitat integrant totes les
seves dimensions i desenvolupar al màxim les seves capacitats en una societat en canvi
continu"; per tant el que pretenc es aconseguir persones més capaces de percebre la realitat i
fersela seva, veure el món des de molts punts de vista i construirse una visió personal del
que ens envolta, integrant diverses dimensions per ferho, com indica la cita.
Dos dels principis pedagògics que es presenten en el currículum em semblen molt importants
i es mereixen ser citats ja que poden ser la base d'una bona intervenció docent:
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"Els continguts educatius de l’educació infantil s’han d’abordar per mitjà d’activitats
globalitzades que tenguin interès i significat per als infants i que incloguin les motivacions,
experiències i coneixements previs de l’alumnat. "
" Els mètodes de treball en els dos cicles s’han de basar en les experiències, les activitats i el
joc i s’han d’aplicar en un ambient d’afecte i confiança per potenciar l’autoestima i la
integració social dels infants. A més, han de respectar els diferents ritmes d’aprenentatge i han
de tendir a la capacitació per a nous aprenentatges funcionals." (Decret .71/2008, de 27 de
juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears ).
Com ja he parlat en el punt anterior l'etapa de la primera infància es preveu globalitzada i això
per tant implica que les activitats que es proposin englobin molts coneixements i habilitats a
través de molts continguts de l'interès dels infants, per això es treballaran necessàriament
continguts transversals que no són pròpiament d'educació plàstica. Mitjançant les arts aquests
dos principis queden completament coberts, ja que per mitjà de l'experiència i la globalitat de
les activitats s'ajudarà als infants a anar agafant el que ells estiguin preparats per a aprendre.
No es pretén, per tant, que els infants aprenguin a fer mecànicament les activitats ni molt
menys aprendre conceptes o continguts que no puguin assolir, però sí que es proposa que
siguin ells que de tot el que se'ls plantegi vagin adquirint noves bases per als següents
aprenentatges.
En quan a la programació, el currículum estableix que una seqüenciació eficaç dels continguts
ha de tenir en compte una sèrie d'ítems que tendré en compte a l'hora de realitzar la
programació:
 Els coneixements previs de cada infant respecte als nous continguts d’aprenentatge.
 L’adequació al moment de desenvolupament de l’infant.
 La relació dels nous continguts amb els actuals: han de ser assolibles per l’infant.
 Han de provocar un conflicte cognitiu que serveixi d’estímul per a l’aprenentatge.
El predomini, normalment, dels continguts actitudinals i procedimentals sobre els
conceptuals.
 Les necessitats i interessos dels infants. (Decret .71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix
el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears ).
Vull presentar alguns dels objectius que crec més convenients per a cada un dels tres blocs de
coneixement que preveu el currículum, i que més s'adiuen a la proposta didàctica que pretenc
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presentar. La programació didàctica tendrà en compte el que preveu el currículum d'educació
infantil de la comunitat mitjançant una metodologia viva, activa, significativa, que tendrà l'art
com a principal fil conductor en les hores lectives de plàstica. S'intentarà treballar amb
diferents tècniques amb les quals els artistes que proposo varen realitzar importants obres
d'art, i aquesta fita es podrà aconseguir treballant amb diferents punts de vista, repensant els
objectes i els materials.
Coneixement de sí mateix i d'autonomia personal:
Com a introducció al bloc sobre coneixement de sí mateix, hi ha una cita que diu:
"Al llarg d’aquesta etapa les experiències dels infants amb els altres, amb els objectes i amb
l’entorn els han d’ajudar a conèixer globalment i parcialment el seu cos, les seves possibilitats
perceptives i motrius, a identificar les sensacions que experimenten, gaudir amb elles i servir
se de les possibilitats expressives del cos per a manifestarles." (Decret .71/2008, de 27 de
juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears )
Crec que és la cita que més bé resumeix l'objectiu o objectius globals d'aquest bloc, del qual
extrec les idees per a introduir activitats corporals en les sessions de plàstica.
Objectiu general:
1.Orientarse i actuar cada cop més autònomament en els espais quotidians relacionats amb
les vivències periòdiques i amb les rutines, utilitzant de forma adequada termes bàsics relatius
a l’organització de l’espai i del temps. (Decret .71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el
currículum de l’educació infantil a les Illes Balears ).
Coneixement de l'entorn:
Com a introducció també compta amb una cita important que resumeix l'essència d'aquest
bloc de coneixement, i diu així:
"Amb aquesta àrea de coneixement i experiència es pretén afavorir els processos de
descobriment i representació dels diferents contextos que composen l’entorn infantil, així com
facilitarhi la seva inserció de manera reflexiva i participativa" (Decret .71/2008, de 27 de
juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears )
La necessitat de pertinença i de descobriment del medi en que vivim, mitjançant les molt i
20

diverses visions que ens proporciona l'art, pot ser una bona manera d'aconseguir reflexionar
sobre qui som i la funció que tenim cada un de nosaltres, d'una manera senzilla però gens
simple. Els objectes que ens envolten són la clau per a la nostra interacció amb el món.
Objectius generals més adients per a la proposta didàctica que pretenc realitzar :
1. Observar i explorar les propietats sensorials, els canvis i les transformacions d’objectes i
materials a través de l’experimentació i la manipulació, anticipant i comprovant els resultats
de les accions realitzades.
2.Participar activament en la preparació i realització de les activitats que es proposen en
l’entorn escolar i, progressivament, en la presa de decisions de caràcter grupal (converses,
assemblees, negociacions, votacions, torns de paraula, petits debats...), col∙laborant en el
manteniment i cura dels objectes i espais col∙lectius.
3.Mostrar interès pel coneixement i cura dels éssers vius i pels altres elements i objectes del
medi natural i social, valorant la seva importància i la de la seva conservació per a la vida
humana.
(Decret .71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les
Illes Balears).
Llenguatges: comunicació i representació
La cita que resumeix millor aquest bloc i que té molta relació amb els objectius del meu
treball diu:
"Aquesta àrea de coneixement i experiència pretén també millorar les relacions entre l’infant i
el medi. Les diferents formes de comunicació i representació serveixen de nexe entre el món
exterior i l’interior, ja que són instruments que fan possible la representació de la realitat,
l’expressió dels pensaments, necessitats, sentiments i vivències i les interaccions amb els
altres."
Objectius general que més s'ajusten a la meva idea sobre l'art en educació:
1.Expressar emocions, necessitats, sentiments, desitjos, idees i fantasies mitjançant la llengua
oral i a través d’altres llenguatges, triant el que millor s’ajusti a la intenció i a la situació i
servintse de forma progressiva del gest, el moviment, paraules, imatges, sons,etc.
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2.Emprar el llenguatge artístic com a instrument d’expressió personal i de representació
d’experiències i de situacions reals o imaginàries, mostrant una actitud de curiositat envers la
manipulació sensorial d’objectes i l’experimentació amb diverses tècniques.
3.Aproximarse al coneixement d’obres artístiques expressades en diferents llenguatges i,
progressivament, als elements que les composen, realitzant activitats creatives, de
representació i expressió artística.
4.Conèixer, respectar i estimar la cultura i la llengua pròpia de les Illes Balears i reconèixer
algunes de les seves manifestacions artístiques més rellevants.
5.Identificar i respectar algunes manifestacions artístiques i expressives d’altres cultures,
significatives per l’infant, representades dins el grup o llunyanes. (Decret .71/2008, de 27 de
juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears ).
Els diferents llenguatges son una peça clau en l'educació, per tant contemplarem els
llenguatges parlats i escrits però també els diferents llenguatges simbòlics que es poden
aprendre a través i mitjançant les arts, ja siguin plàstiques, musicals ,etc. En aquest bloc hi té
cabuda tot el que l'art pot aportahi, diversitat de mètodes per a arribar al ple desenvolupament
funcional i psicològic dels infants.
Com bé diu l'autor Loris Malaguzzi, (citat per Alfredo Hoyuelos 2006); els infants tenen cent
llenguatges, i s'ha de trobar la manera que en puguin desenvolupar tants com sigui possible.
Es per això que he decidit escollir l'art per al meu Treball de Fi de Grau.
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CAPITOL IV:
PROPOSTA DIDÀCTICA TRIMESTRAL
Introducció

Segons les idees que s'extreuen de la contextualització obtinguda sobre la informació que
m'han proporcionat els diferents materials i documents consultats, es programarà una unitat
didàctica artística d'un trimestre per a infants de P4.
La proposta didàctica ha de respondre a les inquietuds dels infants i ha de permetre
l'aprenentatge viu i actiu, on les tècniques utilitzades siguin variades i responguin a la
necessitat d'experimentació i de creació de significats personals.
La realització de la programació està enfocada en una temàtica concreta per a poder distribuir
la tasca en un fil conductor que guii les activitats, i m'ha paregut idoni triar la fauna com a eix
principal pel fet que és un tema normalment ben acollit pels infants. La progressió de la
unitat didàctica transcorrerà per diferents etapes històriques per a que els infants puguin
relacionar que hi ha hagut diferents maneres de pintar i de plasmar l'art durant els diferents
segles i cultures, clar que com que hi ha més de vint etapes en la història de l'art s'hauran de
resumir ja que no es podrien realitzar només en un sol trimestre.
Es començarà per la prehistòria amb les pintures rupestres i l'època egípcia amb els jeroglífics
i els papirs, després es continuarà amb la Bauhouse per a treballar amb Paul Klee una petita
etapa de l'abstracció del segle XX i es finalitzarà amb l'art de Niki The Sant Phalle com a
procés de culminació de l'art contemporani. Cada una d'aquestes etapes històriques serà
treballada mitjançant un autor diferent, el qual ja sigui per la seva singularitat i/o per les
tècniques utilitzades resulti més adient per a l'època que es vol treballar. Així, en la primera
etapa es treballarà en Miquel Barceló ja que moltes de les seves obres son fetes amb matèria
orgànica, en la segona es treballarà en Paul Klee ja que fou el precursor de la Bauhaus i en la
tercera es treballarà amb l'obra de Niki the Saint Phalle com a màxima expressió
contemporània; i sempre es seguirà la mateixa estructura en quan al procés de les activitats; es
farà una primera activitat d'apropament a l'obra i vida de l'artista en qüestió, es realitzaran
després dues activitats per a treballar amb les tècniques que cada un utilitzen o utilitzaven i
finalment s'elaborarà el quadern d'artista per a cada artista treballat.
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Tot aquest procés i el perquè d'aquest ha estat pensat i reflexionat durant molt de temps, ja
que s'ha intentat que existeixi una coherència en el procés, i que la temàtica pugui unir
diferents continguts i conceptes importants per l'aprenentatge dels infants.
Els autors han estat escollits a partir d'una sèrie de trets, el primer de tots és que tots ells han
treballat amb animals, bé sigui amb pintura, amb dibuix o amb escultura, i ja que la pretensió
és treballar amb un fil conductor d'animals és important que existeixin obres d'aquests artistes
que en contenguin. Cada època històrica es treballarà amb la tècnica que s'entengui més
adequada, cada vegada diferenciant més les etapes per mitjà del color, ja que podem fer una
distinció entre el prehistòric on no hi havia pintures ni pigments artificials, i l'art actual on
tenim accés a pintures molt diverses i materials nous; per a ajudar als infants a establir
diferències entre les etapes.
El segon tret pel qual ens decidim a escollir aquests artistes és degut a que són transgressors,
innovadors i explosius en la manera de plasmar el seu art.
El tercer tret que empram per a escollir d'entre tants artistes és el fet que existeixi una
equitativitat entre el gènere dels artistes, sempre intentant que estigui compensat entre dones i
homes.
Apartats a tenir en compte per a executar la proposta didàctica:
Per a dur a terme la proposta didàctica és necessària una planificació de l'acció, s'ha de
plantejar des del principi fins al final quines seran les passes a seguir, i per això hem de tenir
en compte els temps, els espais, els materials, els grups, els recursos humans, les activitats i
l'avaluació d'aquestes.
El projecte està previst perquè la seva durada sigui d'un trimestre, per tant la proposta
didàctica s'elaborà durant tres mesos, de manera que treballarem amb un artista per a cada
mes, elaborant una activitat per a cada setmana.
En quan als espais s'haurà de procurar tenir cura de l'ambient, canviar d'espai per a realitzar
les activitats segons es prevegi més còmode pels infants, i una vegada els tallers estiguin
realitzats fer servir les obres a mode de redecoració contínua de les aules i dels espais
mitjançant la documentació, creant per exemple l'espai del Prehistòric, o l'espai del
contemporani; a mode d'exposició; per a què ho puguin veure els familiars i tal vegada
organitzar un dia de portes obertes per a que tothom qui vulgui ho pugui gaudir.
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Els materials com ja he anat avançant es treballaran a partir de diferents tècniques pictòriques
segons el tipus d'època que vulguem treballar.
En els grups es valorarà com seria la millor opció en quan a distribució dels infants segons el
procediment per a la realització de cada activitat; la que seria la millor opció és poder realitzar
les activitats amb un grup de no més de quinze infants al grup gran i així quan es divideixin en
grup petit que no fossin més de set infants. Però entenent que a moltes escoles això no és
possible, s'haurà de tenir en compte a la temporalització poder fer desdoblaments si el grup té
més de vinticinc infants; és així com durant la setmana, els dos dies en que es fa plàstica, un
grup realitzaria els tallers de plàstica un dia i l'altre es desdoblaria amb alguna mestra per a
realitzar un altre activitat, així el grup desdoblat realitzaria el taller el següent dia de la
setmana. És molt important tenir en comte l'apartat de grups a l'hora de planificar, ja que un
taller amb molts infants amb només una o dues mestres no es podrà dur a la pràctica de
manera favorable.
El següent que s'ha de tenir en compte són els recursos humans, és molt important que puguin
ser sempre dues mestres realitzant els tallers, ja que gairebé sempre el gran grup es dividirà en
dues meitats és per això que es necessiten dues persones, una a cada petit grup.
Finalment hem de contemplar les millors maneres d'avaluar la implementació del projecte, ja
que per una banda s'ha de poder avaluar com s'ha desenvolupat, quins aspectes s'haurien de
millorar, quins aspectes han sortit com estava previst,etc. i per l'altre hem de tenir material
suficient per a documentar el que succeeixi durant el trimestre i durant les sessions; l'ideal és
fer una graella d'avaluació amb ítems a avaluar, i utilitzarem instruments d'observació i
documentació. (Veure annexos)
Un instrument d'observació que és molt recomanable que s'usi, ja que és senzill d'utilitzar i un
dels que més serveixen per a documentar posteriorment, serà la maquina fotogràfica. Es
realitzaran fotografies durant tota la sessió, i en algunes també es realitzarà algun vídeo com a
segon mètode d'observació ja que a més de plasmar tot el que ocorri a la sessió després es
podran fer muntatges per a documentar; i finalment les notes de camp o el diari seran el tercer
instrument que s'utilitzarà per a anar avaluant in situ i poder recordar quins problemes
sorgiren o quins diàlegs s'establiren.
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Amb tot el que he exposat al marc teòric i justificació, existeixen una sèrie de pretensions
clares en quan a la futura programació. Els requisits per a l'elaboració de la proposta són:
•

Que els infants vivenciïn i experimentin, i que obtinguin nous horitzons conceptuals

amb els quals poder veure el món que els envolta.
•

Que las activitats que es proposin siguin significatives i amb les quals s'aprengui del

camp de treball de diferents artistes.
•

Que les tècniques que s'utilitzin no només siguin pictòriques, sinó que conflueixin

molts i variats estils i formats.
•

Que la programació culmini amb el recull de totes les pràctiques fetes i dels

aprenentatges realitzats mitjançant el llibre d'artista.
•

Que es faci una exposició de tot el que es realitzi, a mode de museu/galeria d'art.

A partir d'aquí podem dir que els objectius a aconseguir són:
•

Experimentar mitjançant diferents tècniques plàstiques i materials.

•

Conèixer l'existència de diferents etapes històriques.

•

Conèixer el camp de treball i la biografia dels artistes a treballar.

•

Confeccionar el llibre d'artista a partir de les diferents activitats.

Metodologia:

Com he anat desenvolupant al llarg del treball, aquesta proposta didàctica es durà a terme
mitjançant una metodologia basada en el constructivisme, en l'aprenentatge significatiu i en el
bagatge personal de coneixements previs dels infants, així com també es tendrà en compte la
relació dels infants amb l'entorn, la creativitat i el benestar personal.
Aquesta proposta es desenvolupa en tres nivells degut a la temporalització trimestral, és així
com es preveu que es faci feina amb cada artista durant mes o menys un mes, es durà a la
pràctica dos o tres dies a la setmana, i es preveu durles a terme durant les hores que
normalment es dediquen a l'art en l'horari escolar, que podria variar segons el centre escolar.
En cada sessió la durada oscil∙la entre una hora i dues hores i quart aproximadament segons la
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dificultat del taller, i a més es preveu que en moltes ocasions degut a les altes ràtios d'infants,
s'hagi de dividir la sessió en dues tongades, ja que com a màxim a les sessions l'ideal és que hi
hagi quinze infants, així un grup d'infants realitzarà les activitats un dia mentre que l'altre
anirà a fer alguna activitat amb una professora de suport per exemple. Si tot això no fos
possible, haurem d'adaptarnos molt bé a les ràtios de trenta infants, per a què les sessions
surtin correctament. Per tant a cada escola s'hauria d'adaptar la metodologia horària a la
programació que ja hi hagi establerta, i a la infraestructura arquitectònica, ja que hi haurà
centres que disposaran de sala de plàstica i n'hi haurà que només disposaran de la seva aula.
La manera en que es treballarà als tallers serà sempre respectant els ritmes individuals de
manera relaxada, per això si un acaba abans o un acaba després serà igual de vàlid. Tenint en
compte el kairós2, és a dir, el temps que cada infant requereixi per a l'activitat; respectarem els
ritmes individuals de cada un en un ambient amable i relaxat.
Les activitats mai seran introduïdes de manera aïllada o descontextualitzada dels
coneixements dels infants, per tant sempre serà millor treballar una mica sobre la vida de
l'artista i del seu camp de treball amb un fil conductor com pugui ser un conte, ja que això els
ajudarà a entendre millor després les tècniques que anem a utilitzar, i a més a més en algunes
activitat s'introduirà el cos com a principal actor del contacte amb el món, com una manera
per a què connectin encara més amb els artistes i amb les matèries que utilitzarem.
Les mans són el nostre principal motor per a provar, així com els nadons el seu principal mitjà
per a contactar amb els objectes és la boca; però el cos és un motor encara millor, i a vegades
a les escoles és obviat, ja sigui perquè èticament comporti una sèrie de paradigmes que molts
professors encara no han superat o pel fet que moltes vegades activitats amb el cos comportin
embrutarse, i això impliqui després molta feina per a les mestres de neteja.
Aquesta és la visió que queda eliminada en aquesta proposta didàctica, ja que el primordial és
l'experimentació, el gaudi dels infants i la creativitat; i no hi ha altre manera d'aconseguir
aprenentatges de qualitat i significatius que no sigui provant, provant i tornant a provar.
1. Kairos: segons Amanda Núñez investigadora i professora de filosofia de la UNED, en el text «Los pliegues
del tiempo: Krónos, Aión y Kairós» exposa que Kairós es ese acontecimiento, ese momentolugar único e
irrepetible que no es presente sino que siempre está por llegar y siempre ya ha pasado».
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Temporalització
TEMPORA
LITZACIÓ
ARTISTES
MIQUEL
BARCELÓ

MES 1

CARACTER.

SETMANA1:
ACT. 1
Grupal/per
parelles
1 hora 15 min
SETMANA2:
ACT. 2
Individual/ 1
hora i 15 min
SETMANA 3
ACT.3
Grupal/individ
ual
2 hores
SETMANA4
ACT.4
Petit grup 1
hora

Coneixem
Miquel Barceló

PAUL KLEE

MES 2

CARACTER.

SETMANA 1
ACT.1
Grupal
2 hores
SETMANA 2
ACT.2
Petit grup/ 1 h i
30 min
SETMANA 3
ACT.3
Petit grup
1 h 30 min
SETMANA 4
ACT.4
Individual
1 hora

Coneixem Paul
Klee

5 hores 30 min

CARACTER.

SETMANA 1
ACT.1
Grupal
1 hora i 15 min
SETMANA 2
ACT.2
Individual
2 hores
SETMANA 3
ACT.3
Grupal
2 hores 30 min
SETMANA 4
ACT.4
1 hora
6 hores 30 min

Coneixem a
Niki Saint
Phalle.
Shootings
Escultura
Nana
d'animals

Prehistòric;
Pintura rupestre
Egipte;
Jeroglífic

Llibre d'artista
de fang

NIKI SAINT
PHALLE

TOTAL

MES 3

6 hores

Raspat damunt
tela enguixada
Esgrafiat a l'oli

Llibre d'artista
en forma de
capsa

Tòtem
Trencadís
Llibre d'artista
en acordió
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Activitats
a) Activitats Miquel Barceló:
Petita pinzellada sobre l'artista
En Miquel Barceló és un artista mallorquí, nascut a Felanitx i un dels més reconeguts a nivell
internacional.
Ha experimentat amb materials orgànics com la sang, el fang, pigments naturals, i va utilitzar
molt el recurs de la tècnica mixta amb argiles/guix i pintures acríliques o al oli, etc. creant així
diferents textures i dimensions.
Algunes de les obres d'art de Miquel Barceló podrien ben bé ser antigues pintures rupestres,
com s'adjunten als annexos, es pot veure com en alguna de les seves obres utilitza els
materials orgànics que ja s'han comentat abans amb representacions de cranis, fet amb tècnica
mixta, que dona un aire vast i primitiu. (Veure annexos)
Per aquesta raó serà el primer artista amb el qual començarem la proposta didàctica, ja que
començam amb l'etapa prehistòrica.
Activitat 1. Reconèixer l'obra de Miquel Barceló experimentant amb materials
naturals.
Introducció i desenvolupament de l'activitat.
La primera activitat de reconeixement i primer contacte amb l'obra de Miquel Barceló serà
mitjançant un petit taller a realitzar en una aula on hi puguem tenir a l'abast tots els materials
ben preparats i on hi puguem estar tranquils i relaxats.
El taller consisteix en l'experimentació de diferents materials orgànics i la seva plasmació
damunt un suport de tela. Aquesta activitats de coneixement està prevista que es realitzi per
parelles.
L'activitat es divideix en dues parts, el taller començarà amb la narració del conte anomenat
"Crominyó" i després es realitzarà el quadre. El conte de"Crominyó" tracta sobre un infant
de l'època prehistòrica i la seva vida, i els servirà per a situarse i per a establir connexió amb
el que anem a fer, ja que el conte narra com aquest infant pintava en la seva època mitjançant
pigments extrets de la matèria orgànica, amb el suc de les flors, amb el carbó, etc.
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Duració: 1 hora i 15 minuts aprox.
Preparació del taller:
Si podem disposar de cavallets serà molt millor per poder fer feina, ja que és un estri pensat
per tenir una millor postura corporal i de tenir llibertat de moviment ja que podran estar drets.
Haurem preparat diferents materials naturals i els presentarem de manera atractiva.
Els materials seran:
➢

diferents tipus de terra (argilosa,negre,rocosa,fina, eixuta,banyada, etc.)

➢

flors (seques i fresques)

➢

aigua

➢

arena

➢

carbó

➢

pedres

➢

brins de garballó

➢

bols

➢

un morter per a cada infant

L'activitat consistirà en realitzar un quadre utilitzant els diferents materials presentats,
experimentant amb aquests, fent suquets i mescles, plasmantlos com ells vulguin en la seva
obra.
El nombre d'infants ideal per a realitzar aquesta activitat i poderho fer amb tranquil∙litat i
respectant ritmes, seria de quinze infants com a màxim; si això no fos possible s'hauria de fer
aquesta activitat en dos torns.
Les mestres haurien de fer una feina prèvia al desenvolupament de l'activitat, per a preparar el
material i la sala de manera que fos ordenada, estèticament bella i adequada per a que tots
tenguin materials suficients per a realitzar la seva obra. El més convenient seria que els
infants entrin a l'espai una vegada estigui tot preparat, amb una llum tènue per a indicar que
anem a fer una activitat tranquil∙la i pausada i així extreure el màxim profit a l'activitat.
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Activitat 2. Pintura rupestre.
Introducció i desenvolupament de l'activitat.
Aquesta segona activitat consistirà en realitzar el més semblant a una pintura rupestre,
realitzada damunt suport de fang, emprant només les mans, ens servirem d'alguns utensilis
com pedres o pals per a ferhi els dibuixos. Ensenyarem als infants mitjançant el canó de
projecció una tria de les obres de Miquel Barceló i una tria també de les pintures rupestres per
exemple d'Altamira en que hi surten molts animals, per a què els infants es familiaritzin amb
el que anem a fer, tot tenint relació amb la primera activitat i així aconseguir un aprenentatge
significatiu i bastint les bases de l'aprenentatge que volem aconseguir en aquesta proposta. Per
ajudar als infants si ho necessitessin o si ho volguessin emprar, prèviament les mestres
realitzaran unes plantilles amb diferents animals perquè així les puguin plasmar en la seva
pintura rupestre.
Duració: 1 hora i 15 minuts aprox.
Preparació del taller.
Aquesta activitat està pensada per a ferla individualment, així que damunt cada taula els
prepararem una peça de fang la mida del qual sigui com un full DINA4 , i els pigments amb
els quals pintarem que ja estaran preparats. Podríem preparar els materials amb ells, però he
considerat més adequat que les mescles estiguin fetes i que les mestres expliquin abans de
començar com els han fet i fins i tot en realitzin un de cada per a què els nins i nines ho
puguin veure, ja que sinó el taller duraria massa.
Mentre duri l'activitat tendrem el canó en marxa amb les fotografies de les pintures rupestres
perquè puguin veure el model en tot moment, recordant com devia pintar en Crominyó en
aquesta època.
Els materials que emprarem seran:
➢

Mescla d'aigua, aquarel∙la vermella i carbó

➢

Carbó solt

➢

Mescla d'aigua i aquarel∙la marró molt fluix o beix

➢

Mescla d'argila, arena i aigua amb un poc de cola blanca
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➢

Plantilles en forma d'animal (bou, cabra, ca, cérvol, esquirol, moix,tortuga)

➢

Utensilis: pals, pedres

Aquesta activitat seria idònia poder ferla amb un màxim de quinze infants, si això no fos
possible s'hauria de fer en dos torns. Es molt important que hi pugui haver silenci i
concentració, per això com menys infants hi pugui haver serà molt millor per a la consecució
dels objectius, com ja s'ha explicitat en la introducció i metodologia.
Les mestres hauran de fer una feina prèvia per a realitzar les plantilles d'animals, preparar
l'aula amb el material ben compost i molt ordenat, i projectar les imatges al canó. En totes les
activitats pens que s'hauria de fer de la mateixa manera, ja que els infants capten la disposició
dels materials i de l'ambient d'una manera diferent si està ordenat i ben presentat.
Activitat 3. Jeroglífics.
Introducció i desenvolupament de l'activitat.
En Miquel Barceló també va crear algun jeroglífic, com narra Muntaner 2009:
"Barceló fa noranta jeroglífics que combinen imatges que es reiteren i algunes lletres que
varien de cos, de tipografia, de disposició, etc. La intenció d'aquests jeroglífics no és
especificada, però és ben bé la mateixa: el joc, el caràcter lúdic de l'art versus la qualitat
transcendent d'aquest"
Per tant també ens basam en el seu treball per a repassar aquesta etapa històrica, encara que
els nostres prendran mostra dels autèntics jeroglífics de l'antic Egipte, per a que els infants es
facin a la idea de com eren aquests. Abans de tot, haurem de trobar un petit moment, per
asseure'ns i contar als infants que en Crominyó del conte que hem començat a les sessions
anteriors, ha vengut amb nosaltres a fer una volta per les diferents etapes històriques perquè
sempre ha volgut saber com pintarien els pobles que venguessin darrera la Prehistòria, i per
tant al final del trimestre haurem de fer balanç i fer una xerrada amb en Crominyó per veure
què li ha paregut el circuit artístic històric.
Una vegada haurem fet la petita assemblea, l'activitat es realitzarà de manera grupal en una
part de l'activitat i individual en la part final. Aquesta consistirà en realitzar un jeroglífic
individual, havent creat abans un abecedari molt senzill amb tots els infants, amb un màxim
de deu figures, i plasmant després damunt suport de papir si el poguéssim aconseguir, o en el
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seu defecte tela de sac molt espessa. Veure annexos.
El primer que farem serà realitzar amb l'ajuda de tots els infants de la classe, un senzill alfabet
amb algunes figures d'animals i de plantes talment com els feien a l'antic Egipte, tal vegada
també haurem pogut crear prèviament unes plantilles per a què els resulti més fàcil amb els
quals ells puguin estampar els pigments amb l'ajuda d'una esponja o fins i tot amb les mans, ja
que el papir i/o la tela de sac son molt espessos i porosos.
La idea és que cadascú s'inventi una petita història i la plasmi tal i com ho feien a l'antic
Egipte, i que cada figura sigui una frase.
Duració de l'activitat: 2 hores aprox.
Preparació del taller
Aquesta activitat pot realitzarse a l'espai d'aula. Durant els primers trenta minuts de l'activitat
s'escolliran quines seran les figures de l'alfabet egipci que els infants vulguin per les seves
històries; aquestes figures les mestres prèviament les hauran hagut de crear mitjançant
plantilles per a no allargar tant l'activitat que no es pugui dur a la pràctica. Per tant, els infants
hauran d'escollir d'entre 15 i 20 plantilles, figures d'animals, plantes i alguna d'humana, per a
inventar la seva història.
Una vegada els hagin escollit, els ajudarem a estructurar les seves històries durant uns altres
trenta minuts, i els escriurem a una fulla de paper en dues o tres frases la història que ens
narrin els infants, per així no perdre el fil i recordar quin era el conte o història de cada un.
Serà llavors quan passarem al final de l'activitat on tendran preparades damunt les taules les
mescles amb la pintura acrílica, un poc d'argila i un poc d'aigua per a què sigui una mica
consistent i no s'escoli pels pors del suport; les taules estaran disposades per llarg fent una
gran filera o si no hi cabessin aleshores en faríem dues, així els infants podrien estar drets i
davant un altre company/a. Intentarem com en totes les altres activitats que hi hagi màxim
quinze infants.
Com sempre al canó projector hi tendríem projectat una mostra de papirs i jeroglífics de
l'època perquè és important que els infants vegin el que anem a realitzar i puguin agafarne
mostra.
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Material a utilitzar:
➢

Papir o tela de sac

➢

Plantilles

➢

Bols

➢

Pintura acrílica: vermell, blau, groc, negre, verd.

➢

Argila

➢

Esponja
Activitat cloenda Miquel Barceló. Llibre d'artista de fang.

Per a plasmar la feina feta amb en Miquel Barceló al llibre d'artista que crearem
exclusivament per a documentar el procés que hem seguit amb les activitats d'aquest, farem
un llibre de fang amb tres pàgines DINA4, una per a cada activitat.
Procés.
Dividirem els infants en dos grups per a realitzar l'activitat. En un grup es faran les peces de
fang del llibre (veure annexos); i l'altre grup farà la tria de fotografies que s'hauran anat fent
durant les activitats. Una vegada impreses aquestes fotografies s'imprimaran damunt el fang
amb una capa d'aigua i cola blanca. A cada pàgina de fang s'hi faran tres forats a l'extrem
superior, on hi aniran les tres anelles que serviran per a poder girar les pàgines del llibre.
Aquesta activitat final ens servirà a mode de documentació del treball realitzat, a més de
conglomerar les activitats com estava previst en la contextualització del treball en un format
de llibre d'artista.
Duració: 1 hora aprox.
Una vegada que ja hem vist i treballat amb les obres més antigues de la història (prehistòria i
Egipte), farem un salt en el temps i aterrarem en l'obra de principis del segle XX, amb el
precursor de la Bauhouse, Paul Klee.
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b) Activitats Paul Klee.
Petita pinzellada sobre l'artista.
Artista Suís nascut al 1879, precursor de la Bauhouse. L'obra de Paul Klee passa per moltes
etapes: l'expressionisme, el cubisme, l'abstracció, el realisme, el dadaisme o el surrealisme; i
és en l'etapa Bauhouse quan treballa l'abstracció i on podem trobar gran part de la seva obra.
Veure annexos.
La vistositat dels colors que empra i la imaginació ens serviran per a que els infants inventin i
posin en marxa la creativitat, però sobretot la tècnica de l'esgrafiat i el raspat resulten
interessants per a dur a terme amb els infants ja que es dona a la manipulació i al traç lliure.
Paul Klee s'usa molt a les escoles per la seva tècnica de l'esgrafiat, de manera que pintant amb
ceres de colors un full en blanc i després pintantho damunt tot de negre es pot raspar aquest
full, fent que surti el dibuix que vulguem utilitzant normalment punxons.
Però, volent fugir d'aquestes obres molt vistes i algunes poc treballades, anem a estudiar i a
treballar la tècnica de l'esgrafiat amb diferents textures i materials, sense fulls DINA4 ni
suports que ens limitin, tal i com va fer ell.
Utilitzam el camp de treball d'aquest artista per treballar una etapa històrica com és el segle
XX, per poder realitzar les tècniques que utilitzava i perquè és una figura molt important del
segle.
Activitat 1. Conèixer l'obra i vida de Paul Klee amb el cos.
Introducció i desenvolupament de l'activitat.
Per a descobrir l'obra i donar a conèixer aquest artista als infants, dividirem la sessió en dues
parts, la primera part en la que podrem emprar l'assemblea i la filosofia a través dels quadres
de Paul Klee, i així anar descobrint els aspectes bàsics de la seva vida; continuarem per tant
amb la història de Crominyó que segueix amb nosaltres el recorregut per les diferents etapes
de la història ja que vol descobrir com pinten en els segles posteriors a la seva època. Podem
escollir sis quadres, un per cada etapa que va treballar l'artista, i podríem anar descobrint a
poc a poc i amb l'ajuda de les mestres que aniran relatant el que deu pensar Crominyó de les
obres de Paul Klee, els punts important de la vida de l'artista i quines diferències veim de les
pintures rupestres a les de Paul Klee. Aquesta part no durarà més de 30 minuts.
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La resta de la sessió serà més dinàmicaexperiencial introduint el body art. L'activitat
consistirà en realitzar una pasta amb argila, guix i aigua amb pigments de diferents tons
marrons, per a untarnos el cos.
Utilitzant la tècnica de l'esgrafiat o del raspat damunt del cos aconseguirem que els infants
comencin a conèixer la tècnica, però també que experimentin amb el cos i amb els sentits,
creant una sessió dinàmica i afavoridora de continguts transversals com per exemple el fet que
pugui guiarse l'activitat cap al coneixement del propi cos i el dels altres, poguent agafar
consciència que uns tenim la pell més blanca o més morena que els altres, i d'aquí posarnos
a la pell dels altres a mode de metàfora.
El material que utilitzarem serà:
➢

argila

➢

aigua

➢

pigments amb 4 tons de marró

➢

cubetes

➢

pinzells

Duració de l'activitat: 2 hores aprox.
Preparació del taller.
Imprimirem en format DINA3 les sis obres que hem escollit per a familiaritzarnos amb
l'obra de l'artista o les projectarem amb el canó, i els mostrarem el material amb el qual
treballarem: el guix i els estris per a raspar. D'aquesta manera anirem descobrint com ja hem
descrit anteriorment, la vida de Paul Klee.
Una vegada enllestida aquesta part passarem a realitzar la següent al pati o en una zona
exterior on poder fer net, i en el que ajudarem als infants a posarse en pantalons curts, blancs
i vells per a realitzar el body art amb l'ungüent que prepararem. Mesclarem la pols de guix,
amb l'aigua i l'argila i posarem 4 cubetes amb diferents tons de pigment marró. Els anirem
ajudant a embetumarse si ho necessiten, però seran ells mateixos els que aniran
experimentant i manipulant amb la mescla. Aquesta mescla quedarà forta i farà cruis, és per
això que ens donarà la sensació que són els quadres tant de Miquel Barceló com de Paul Klee.
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Seria interessant que els més blancs de pell es veiessin tenint un color de pell més fosc, i a la
inversa.
És una activitat on l'espai s'ha de tenir en compte perquè la mescla embrutarà allà on es faci.
Després ens haurem de poder netejar amb aigua clara, ja que tot el cos quedarà tapat per
l'ungüent.
Activitat 2. Raspat damunt tela enguixada.
Introducció i desenvolupament de l'activitat.
Aquesta activitat es realitzarà en petits grups de sis infants com a màxim, i consistirà en
realitzar la tècnica del raspat damunt suport de tela enguixada.
En aquest cas realitzarem un raspat damunt tela DINA3, amb la mateixa mescla que
s'utilitzarà per fer l'activitat anterior, però amb més quantitat de guix.
En aquest cas si que volem aconseguir fer una obra d'art en format quadre, usant una tècnica
mixta com és utilitzar l'imprimació en guix i aigua i després pintarlo amb aquarel∙la, a més de
raspar el guix amb diferents estris com espàtules, aplanador, cordes, etc.
Primer estendran la capa de guix amb les mans i amb l'ajuda dels estris que els haurem
proporcionat faran els regruixos i formes que vulguin, dibuixant les formes i figures que ells
vulguin amb el material que puguin estampar, i sempre tendran de mostra els dibuixos de
Paul Klee amb els que haurem fet feina, projectats amb el canó.
Els materials que necessitarem, per tant, són:
➢

Tela de quadre mesura DINA3

➢

Pintura aquarel∙la: blau, verd, taronja, groc

➢

Pintura oli: negre

➢

Estris per a raspar i incidir: cordes de pita de diferent gruix, espàtules, aplanador,
copinyes, cargols de mar, pinyols grossos, estris de cuina diversos.

➢

Guix

➢

Aigua

Duració de l'activitat: 1 hora 30 minuts aprox.
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Preparació del taller
Aquest taller també comporta una feina prèvia de preparació del material per part de les
mestres de gran volum ja que s'haurà de preparar l'espai, i el material. A l'espai seria molt
millor si cadascú tengués el seu cavallet però si es realitza damunt la taula és important que hi
pugui haver espai per a que la feina es pugui fer a gust. Una vegada preparat l'espai s'han de
preparar els materials, fer les mescles amb el guix i l'aigua i també posar la aquarel∙la dins uns
bols, en que cada grup tendrà quatre colors: blau, verd, taronja, groc; i el color negre que serà
amb pintura al oli.
Activitat 3. Esgrafiat a l'oli.
Introducció i desenvolupament de l'activitat.
Aquesta darrera activitat consistirà en realitzar la tècnica de l'esgrafiat que tant va utilitzar
Paul Klee. Es realitzarà també en petit grup, ja que cada 4 o 5 infants realitzaran un tros del
que serà tot el conjunt de l'obra damunt el suport de cartolines beix. La tècnica consistirà a
pintar de diferents colors tota la dimensió de la cartolina sense deixar cap racó fora pintar, per
tant cada infant pintarà junt als companys del petit grup, la mateixa cartolina. Quan s'hagi
eixut aquesta capa de pintura, passarem a la següent part de l'activitat que consisteix en tornar
pintar dels mateixos colors o d'altres, tota la superfície de la cartolina; però en aquest cas,
abans de que s'eixugui s'hauran d'anar fent incisions i dibuixos amb algun objecte punxant per
que surti el color de la pintura de davall. Podran pintar el que vulguin, encara que ja que la
temàtica de la proposta son els animals podem animar als infants a que en dibuixin algun.
Els materials que necessitam són:
➢

pintura a l'oli: vermell, lila, negre, groc, blau i verd.

➢

Utensilis com ara: ganivets de plàstic, punxons, pinzells, llapis sense mina, cordes, etc.

Duració de l'activitat: 1 hora i 30 minuts aprox.
Preparació del taller.
Com en l'anterior activitat, les mestres prepararan l'aula per a què tot estigui ben dispost i
acurat, per a una major harmonia. Prepararan els cavallets per als infants o en el seu defecte
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les taules, amb l'espai suficient per a realitzar la tasca i amb les pintures dipositades en bols,
per que tots els infants hi tenguin accés. L'aula pot estar una mica en penombra, així calmam
els ànims dels més moguts o si més no, ho intentem.
Activitat cloenda Paul Klee. Llibre d'artista: capsa dels records.
Preparació:
Com a recull de la feina feta pel treball de Paul Klee escollirem un format de quadern d'artista
des del meu punt de vista més intim. Les capses duen moltes vegades a dins records, que
transmeten una mica de malenconia. Per tal que els infants tenguin un record a final de curs i
un recull del que han realitzat amb l'obra de Paul Klee, el quadern d'artista ens ajudarà a tenir
ho present.
Procés:
L'activitat constarà de tres parts, i la primera consistirà en que cada infant faci una petita capsa
amb unes mesures tipus 12x12cm amb cartró(veure annexos). Damunt aquesta capsa
imprimarem una fotografia que documenti alguna de les activitats que haurem fet, llavors tots
els infants hauran d'escriure en un trosset de fulla el que més els ha agradat del que hauran fet,
podria ser just una paraula; però tenint en compte que els infants tenen 4 anys, els ajudarem a
resumir el que ens vagin contant. Aquesta capsa guardarà tots els adjectius i noms, positius i
negatius, dels infants; per tant les sensacions i vivències que hauran experimentat amb les
activitats. L'activitat treballarà el llenguatge i amb ell els sentiments, tant importants en l'etapa
infantil.
La següent part de l'activitat consistirà en tallar una petita part de les obres que hauran fet
cada infant, per a fer un petit llibre i posarlo dins la capsa; els infants tallaran uns quants
quadrats de 10x10cm de les seves obres, els ajudarem a fer dos forats als laterals i amb un
cordill ho fermarem.
La darrera part de l'activitat per acabar d'enllestirho consistirà en dur la capsa dels records de
casa en casa, on els pares junt amb els infants hauran de fer una activitat amb les tècniques de
Paul Klee, per exemple tècnica mixta de collage i mescla d'argila o guix; ferne fotografies i
posarne una dins la capsa.
Duració: 1 hora aprox.
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c) Activitats Niki The Saint Phalle.
Petita pinzellada sobre l'artista.
Aquesta artista Francesa nascuda al 1930 fou un referent en la segona meitat del segle XX,
encara que nosaltres l'emprarem per a treballar l'art més actual.
La seva obra va ser transgressora, política, reivindicativa de la figura de la dona, però alhora
va ser molt alegre i amb molt de color.
Va utilitzar la performance, i va realitzar obres arquitectòniques gegants, les seves escultures
per excel∙lència són les Nana, grans escultures en forma de dones.
L'art de Niki the Saint Phalle correspon al s.XX, es considera contemporani donades les
seves característiques ja que és a partir de 1960 que es canvia el terme «modern» que
s'utilitzava fins aleshores, per el terme de contemporani; i ja és a partir dels anys vuitanta
quan cada vegada s'inclouen més i més les noves tecnologies de la informació , és a dir, nous
formats visuals. Niki The Saint Phalle també va escriure literatura i va produir pel∙lícules. Es
va inspirar en Gaudí, Dubuffet i Pollock; i va viure una temporada a Mallorca, Deià.
Activitat 1. Shootings per a conèixer l'obra de Niki Saint Phalle.
Introducció i desenvolupament de l'activitat.
Per tal de conèixer l'obra i vida de Niki The Saint Phalle, la primera activitat que proposam és
la que representa millor l'energia d'aquesta artista amb els seus dispars de pintura.
S'hauria de dur a terme a un espai ampli per a poderho fer com ella, clar que no utilitzarem
pistoles ja que el símbol és reivindicatiu i en aquest cas nosaltres no ho farem servir.
Canviarem la pistola per globus petits, els quals omplirem amb una mescla de pintura amb un
poc de guix i un poc de cola blanca, perquè faci una mica de pasta i s'aferri més al suport.
Aquesta tècnica que en aquest cas s'anomena shooting degut al fet que ella va disparar amb
rifles, en realitat s'anomena action painting o dripping, englobat en el que s'anomena art
d'acció; on també hi englobam el body art.
Abad Molina ,J. 2014 sobre l'art d'acció ens diu que desde el body art hasta la performance o
el arte de acción, el cuerpo ocupa un lugar importante ya sea soporte, materia prima o
vehículo del mensaje (el lenguaje corporal implica necesariamente esa dimensión relacional
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que convoca tanto al cuerpo del actor como al del espectador).
El material que haurem de menester serà:
➢

Tela de sac o paper continu

➢

Guix

➢

Pintura aquarel∙la: groc, taronja, verd, rosa, blau cel, blau fort, vermell, daurat.

➢

Aigua

Duració de l'activitat: 1 hora i 15 minuts aprox.
Preparació del taller.
Disposarem un paper continu o si ho tenim a l'abast una tela de sac espès, aferrada a la paret
amb unes mesures més o menys d'uns 80 cm d'alt per 300 cm de llarg.
També s'haurà de preparar prèviament la mescla amb la pintura i el guix.
L'activitat es podria dur a terme al pati, o si es duu a terme a l'aula haurà de ser en una paret
on no molesti i que es pugui pintar. Sempre posarem uns diaris abaix per quan degoti la
pintura.
Al canó projector hi tendrem les fotografies de l'artista, amb les seves obres que prèviament
haurem escollit que representin animals ja que ens hem d'intentar cenyir a la idea principal,
com hem fet amb totes les altres activitats.
Activitat 2. Escultura Nana animal.
Introducció i desenvolupament de l'activitat.
Com no podria ser d'altre manera, un altre obra que representa a Niki The Saint Phalle són les
seves escultures, les seves anomenades Nana.
És per això que intentarem reproduir una escultura amb les característiques representatives de
les Nanas, que són el volum i el color, però no la figura de dona; ja que la temàtica són els
animals. Les primeres Nana que va crear les feia amb llana i paper encolat (citat al catàleg de
Niki the Saint Phalle) i aquesta serà la tècnica que utilitzarem ja que també va crear Nanas
gegants amb estructures de ferro, però aquestes comporten una gran dificultat.
En aquesta activitat necessitarem un temps per a que s'assequi l'escultura, per això serà millor
que la realitzem l'activitat tots junts, sense desdoblaments, i així en la següent sessió podrem
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pintar les escultures desdoblant la classe.
Material que necessitarem:
➢

Cola blanca

➢

Aigua

➢

Paper de cuina

➢

Pintura : groc, verd, taronja, vermell, blau cel, blau fort, daurat, lila i negre

➢

Llana o cotó

➢

Bols

➢

Globus diferents mesures

Duració de l'activitat: 2 hores aprox.
Preparació del taller.
Aquest taller necessita una gran part de preparació prèvia, no només a l'aula sinó a casa. Es
convenient que abans de ferho amb els infants, es faci una prova a casa per veure com és la
millor manera de durho a la pràctica. Els infants de 4 anys necessitaran tenir clar els passos a
seguir i el material haurà d'estar ben muntat i preparat per a que l'activitat sigui correcte.
Haurem de preparar llana, que prèviament haurem comprat, els bols amb la mescla de cola
blanca i aigua, globus de diferents mesures prèviament inflats, i el paper de cuina just a la
vora. Si no podem aconseguir llana, ho farem amb cotó.
L'activitat consisteix a banyar el paper de cuina dins la mescla amb cola i anarho posant
damunt la llana, i amb aquesta llana fer la volta al globus que haurem inflat just abans de
l'activitat amb un diàmetre no molt gros perquè no agafi forma de pera i així aconseguir fer la
forma rodona que caracteritza el cos de les Nana. Si volem ferli més parts al cos, haurem
d'ajudar als infants a inflar alguns globus més petits per a fer braços o cames per exemple (en
aquest cas potes) i repetir la operació amb la llana i la cola.
Aquesta estructura s'haurà d'assecar durant bastantes hores, així que a la propera sessió
pintarem els nostres animals així com na Niki, fentli moltes esferes i cercles perquè donin a
les escultures la sensació de ser més grasses, i colors molt estridents.
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Activitat 3. Tòtem de trencadís
Introducció i desenvolupament de l'activitat.
En aquesta activitat realitzarem una tècnica que ella va utilitzar molt per la influència de
Gaudí: el trencadís.
La proposta és fer un tòtem de fang d'uns 80 cm d'altura en forma d'animal (veure annexos) i
folrarlo amb la tècnica del trencadís. Aquesta activitat es farà de manera grupal, però dividint
el grup en tres subgrups, ja que en un faran l'estructura del tòtem, en l'altre el folraran i els
altres pintaran petites pedres i el material per a folrar amb pintura de mirall.
Aquesta figura podria ser com un símbol que a part de protegir l'aula pugui ser una ofrena per
donar a nen Crominyó, el qual haurà anat passant d'època en època amb nosaltres fins a
arribar als nostres dies, veient la progressió de la pintura en aquests tres mesos, i haventse
sorprès cada vegada un poc més de les tècniques i els estris que empram i que en la seva
època no existien, i d'aquesta manera li agraïm que ens hagi ensenyat com pintava i li oferim
la ofrena en forma de tòtem de Niki The Saint Phalle, una de les millors artistes
contemporànies.
Materials que necessitarem:
➢

Diferents objectes: plats i tassons vells de porcellana o vidre,trossos de fusta,
diferents plàstics, copinyes, pedres petites

➢

Fang

➢

Cola de contacte

➢

Cartrons

➢

pintura de mirall : blava, verda, daurada i platejada o pintura per ceràmica

Duració de l'activitat: 2 hores aprox.
Preparació del taller.
La preparació prèvia consistirà en tenir preparat el fang (uns 8 kg de fang) mig treballat ja que
quan el treim de l'envàs és massa fort per ser tractat, els bocins de trencadís i el diferent
material, cola de contacte (que utilitzarem les mestres) i cola blanca (que utilitzaran els
infants).
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La feina de les mestres abans de l'activitat serà fer els bocins de trencadís, de diferents tipus
de materials reciclats; és a dir, intentarem fer els trossos de trencadís amb diferents objectes
que tenguem a l'abast que haurien estat llençats al fems. Un exemple són diferents tipus de
planxa de plàstic fort, plats o tassons esquerdats, diferents tipus de rajola rompuda, etc. Per
tant hi ha una feina prèvia d'anar cercant a casa aquests materials que siguin més idonis per a
fer l'activitat.
En una part de l'aula haurem cobert el terra amb cartró i diaris, per a fer el tòtem animal (pot
ser el moix que na Niki va fer o algun animal que tengui alguna característica física que ens
vagi bé per representarlo, com per exemple un elefant); en un altre part de l'aula es realitzarà
l'aferrament del trencadís, i en l'altre on es realitzarà el trencadís, pintarem les pedres, i els
bocins que les mestres ja hagin fet del plàstic i el vidre. Aquests dos grups poden unirse i fer
la feina conjuntament. Al final, els infants que feien el tòtem passaran a fer trencadís i els que
feien trencadís acabaran el tòtem; perquè puguin fer de tot.
Una vegada estigui més o menys eixut, transcorreguts 30 minuts (els infants de mentre poden
jugar per racons); podran folraran el tòtem amb el trencadís, de manera que ells posaran la
cola blanca darrera però sempre donaran la peça a les mestres i que li posin cola de contacte
perquè s'aferri fort.
Un aspecte a tenir en compte en aquesta activitat és que el trencadís presenta un problema ja
que algunes peces seran de porcellana o de vidre i poden fer talls, i encara que procurem
posarne poques peces i que els infants no el tallin, s'haurà d'anar molt alerta que es puguin fer
talls quan el folrin.
Activitat cloenda Niki The Saint Phalle. Llibre d'artista: Flipbook.
Plantejament:
Aquest darrer llibre d'artista utilitzarà un format anomenat Flipbook, que és una eina
d'animació. Gràcies a les fotografies i vídeos que haurem fet, realitzarem una seqüència del
transcurs de les activitats, des de la primera fins a la darrera. La mesura del llibre serà la que
trobem més adequada per a que les imatges es vegin clares i per a què les pàgines puguin ser
passades amb facilitat però normalment els Flipbooks solen ser petits ja que així les pàgines
passen més ràpid i poden ferse seqüències més nítides.
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Primer de tot amb el canó projectarem les imatges i les anirem posant en una carpeta i després
tallarem les cartolines per a fer el llibre, finalment aferrarem les fotografies una en cada
pàgina i ja tendrem el nostre flipbook.
Preparació:
Els infants ens ajudaran a escollir les fotografies que hauran de fer la seqüència, com si fos
una pel∙lícula animada sense so, que doni la impressió de ser una història mòbil. La mesura ha
de ser de tals dimensions que ens sigui fàcil de passar les pàgines i que sigui clar sense
pixel∙lar.
Degut a la temporalització i als recursos de què disposem no es podrà realitzar un flipbook per
a cada infant, a no ser que demanem als pares que ens ajudin a ferlo venint a l'aula el dia de
l'elaboració, i si és així pot ser es podria fer un llibre per a cada infant; que és el que seria
més convenient perquè tots puguin endurse'l a casa.
Ja que aquesta és la darrera activitat de la proposta didàctica i abans hem comentat que seria
important saber que pensa en Crominyó de tot el que hem treballat, els infants podrien
dibuixar en Crominyó i posarlo com a imatge final del Flipbook, a més de fer una petita
assemblea per a opinar sobre com han vist les activitats, si els han agradat o si pel contrari no
els han agradat, què recorden més, etc. a mode de conclusió.
Si no ens basten les hores, podem fer aquesta assemblea final i dibuix en un altre moment que
no sigui de plàstica.
Duració: 1 hora 15 min aprox.
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CONCLUSIONS
En definitiva aquest Treball de Fi de Grau és un petit gra d'arena per aconseguir contagiar
als docents de la importància d'utilitzar l'art com a font plena d'aprenentatge, utilitzant els
continguts transversals per a englobar el coneixement i així crear activitats significatives que
perdurin en els esquemes cognitius i personals dels infants.
L'art descontextualitzat i sense significat, el fer per fer, no enalteix les pràctiques
educatives, i precisament el que cercam és l'excel∙lència educativa, que pot aconseguirse amb
una planificació acurada dels continguts i fent una recerca exhaustiva del que vulguem
treballar.
Buscar un fil conductor i anarlo enxarxant en les diferents activitats que es facin, el que
farà és crear la sensació d'estar seguint un fil, una narració, una història; i per consegüent, ja
no parlarem de descontextualització sinó de globalització, talment com l'educació infantil
requereix. Els aprenentatges s'englobaran uns amb el altres, ja no només aprendrem art, sinó
que estarem aprenent llengua, aprenent sobre els sentiments, aprenent música,en definitiva
aprenent transversalment, i evidentment també estarem treballant amb l'art.
Aquesta és la idea de globalització que entenc i que he intentat plasmar en el treball.
L'art ajudarà als infants a tenir diferents visions del món, i com més ben integrades en la
vida escolar més possibilitats tendran de poderho experimentar. Els hem de donar la
oportunitat de viure l'art, d'experimentarlo amb tots els sentits i d'emmarcarho en un context
acollidor, ben estructurat, estèticament bell i ordenat, pensat i programat, i connectat amb tots
els continguts possibles.
L'art és necessari per a un correcte desenvolupament de l'infant i el que li donarà
estratègies per a comunicarse amb ell mateix i amb els altres; li donarà la possibilitat de crear
noves estructures cognitives i d'entendre el que succeeix al voltant d'una manera més creativa,
espontània i emocional.
Per tots aquests arguments, tenguem en compte les necessitats de moviment, d'exploració,
i de coneixement dels infants i ajudemlos a poderho realitzar; perquè fer de les aules llocs
on poder experimentar, manipular, imaginar i jugar és fer que els infants esdevinguin
ciutadans lliures algun dia.
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ANNEXOS:
Prehistòria: Miquel Barceló
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Anònims: Egipte
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53

Segle XX: Paul Klee

Oli i aquarel∙la damunt paper; abstracció

Oli damunt garsa; abstracció
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Esgrafiat a l'oli

Enguixat damunt tela arpillera i pintat amb
aquarel∙la

Esgrafiat a l'oli damunt tela
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Subrealisme

Raspat damunt tela enguixada i aquarel∙la
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Contemporani: Niki The Saint Phalle

Escultura trencadís

Escultura en forma de Nana

Escultura en forma de serp
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Shooting

Escultura petita animal pintura ceràmica
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Cat head totem, 2000
Fet de poliuretà, resina, pedestal i estructura de fusta, copinyes d'orelles de mar, pedres i fragments de
mirall pintat. 335 × 213 × 140 cm
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Quaderns d'artista

Miquel Barceló

José Emilio Antón
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Quadern d'artista tipus capsa

Quadern d'artista tipus
capsallibre

Flipbook
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Taulagraella per avaluar les activitats

Act.1 Act.2 Act.3

Act.1

Act.2

Act.3

Act.1

Act.2

Act.3

Ha estat suficient
el temps previst?
Ha estat una
activitat relaxada?
S'ha pogut prestar
ajuda i tenir en
compte a tots els
infants?
Els infants han
col·laborat i s'hi
han implicat?
Hem emprat
suficients recursos
humans i
materials?
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