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RESUMEN: Reggio Emilia, ciudad italiana, se constituye como una experiencia
educativa de calidad que tiene sus orígenes a principios de los años setenta. Entre las
características de la pedagogía reggiana está el valor y sentido que se da a la dimensión
estética, que favorece entornos respetuosos con los ritmos de aprendizaje de los más
pequeños. Para trabajar el lenguaje expresivo y creativo en Reggio existe el atelier, un
espacio que contiene una gran variedad de materiales y recursos para que los niños puedan
explorar, experimentar y expresar sus emociones en un contexto de calidad. En el atelier
se escucha la voz del niño sobre cualquier cosa y se otorga libertad en sus procesos
creativos. El atelierista es la persona encargada del taller, que complementa la expresión
de los más de cien lenguajes que tienen los niños y niñas. Conocidos y reflexionados los
parámetros de calidad del espacio-ambiente de Reggio Emilia, se expone una propuesta
metodológica realista y practica para trabajar las artes plásticas en la etapa de educación
infantil: los ambientes de aprendizaje.

Palabras Clave: Reggio Emilia, Arte, Atelier, Ambientes de aprendizaje, Infancia.

ABSTRACT: Reggio Emilia, an Italian city, it is constituted as a quality educational
experience which has its beginning in the early 1970s. Among the features of reggian
pedagogy there is the value and meaning given to the aesthetic dimension, which favours
respectful environments with the learning rhythms of child.
In Reggio, to work with the expressive and creative language, there is the figure of the
atelier, a space that is composed of a huge variety of materials and resources so that
children can explore, experiment and show their emotions in a context of quality.
In the atelier, the child's voice is heard on anything and granted freedom in their creative
processes. The atelierist is the person in charge of the atelier, who complements the
expression of more than hundred languages that children have.
Known and considered the quality parameters of space-environment of Reggio Emilia, a
realistic methodological approach and practical is exposed to work the fine arts in
childhood education: learning environments.
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1. INTRODUCCIÓ
Treballar les arts plàstiques a educació infantil contribueix al desenvolupament integral
de l’infant, mitjançant el qual es potencia la imaginació, la creativitat, l’autoestima,
l’autorregulació emocional, la capacitat d’elecció i decisió, etc. Per tal que aquest
desenvolupament sigui de qualitat, els infants necessiten contexts i situacions favorables
per la seva expressió, però també oportunitats i contexts idonis per entrar en contacte amb
les activitats plàstiques. Tot això comporta tenir a l’abast diferents tipus de materials,
comptar amb espais i ambients destinats exclusivament a l’expressió artística, que
possibilitin als infants arribar a descobrir l’art en tots els seus sentits.

Reggio Emilia destaca per ser la referència d’inspiració de molts centres educatius per la
primera infància, per aquest motiu ens centrarem en estudiar els seus fonaments i eficàcia,
com a model de qualitat en aquesta etapa. Alhora, també farem una breu incisió en les
escoles de Pistoia (Itàlia), que comparteixen molts dels principis reggians però adaptantse a les característiques del seu context. Per fer un anàlisi a fons, cal conèixer com
s’organitza Reggio Emilia pel que fa als següents aspectes: quin és el rol dels
professionals, la imatge d’infant, la documentació dels espais, les característiques
arquitectòniques, l’estètica de l’espai-ambient, etc. Aprofundir en aquests eixos ens
ajudarà a ser més conscients de la seva pedagogia i pràctica educativa. De manera
paral·lela pot ser rellevant conèixer els ateliers i la figura de l’atelierista, ambdós com
elements essencials per assegurar l’art, l’estètica, l’experimentació i el desenvolupament
de la creativitat. Conèixer aquestes experiències educatives tan significatives, parar
esment en aquells eixos centrals que sostenen la pedagogia reggiana, per poder finalment
reflexionar vers una metodologia pràctica i de qualitat a les nostres escoles infantils més
properes. Parant més atenció a l’expressió artística i al redescobriment de la creativitat
com una forma de ser i pensar.

La línia temàtica d’aquest treball és, principalment, la de revisió i investigació
bibliogràfica, ja que és fa una recerca de diferents fonts per estudiar i conèixer el
funcionament de Reggio, com a metodologia innovadora i precursora de molts altres
centres educatius per la primera infància. Per altra banda, aquest treball conclourà amb
una part final de conclusió i reflexió en la qual es farà una proposta de model educatiu i
de qualitat per treballar l’art d’una manera integral i vivencial a les nostres escoles, per
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tant, també contemplaria la línia temàtica de desenvolupament de mitjans i recursos
didàctics.

2. OBJECTIUS
2.1 Objectius generals:
o Conèixer el projecte educatiu de Reggio Emilia, centrant la mirada en
el treball de les activitats plàstiques a educació infantil.
o Reflexionar sobre l’ambient i l’estètica dels espais, així com els eixos
que sustenten la pedagogia reggiana.
o Conèixer l’atelier com a espai per excel·lència destinat a treballar l’art,
així

com

el

desenvolupament

de

la

sensibilitat

estètica,

l’experimentació i la creativitat.
o Recollir una proposta realista i pràctica destinada a treballar l’art i
l’expressió artística a les nostres escoles, seguint els principis de la
pedagogia reggiana.

2.2 Objectius específics:
o Conèixer la identitat i la història de Reggio Emilia.
o Estudiar el pensament i l’obra de Loris Malaguzzi, la seva concepció
d’infant.
o Analitzar la importància de treballar les arts plàstiques a educació
infantil.
o Conèixer els paràmetres de la qualitat i l’estètica dels espais-ambient,
diàleg entre arquitectura i pedagogia a Reggio.
o Indagar vers l’aportació pedagògica que promou la presencia d’un
taller i el treball d’un atelierista.
o Fer incisió en la proposta educativa de Pistoia.
o Detallar la metodologia més adient per aplicar l’art i la sensibilitat dels
llenguatges expressius a les nostres escoles.

3. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA DE REGGIO EMILIA
Les escoles infantils municipals de Reggio Emilia destaquen, avui en dia, per ser la
referència d’inspiració de molts centres educatius per la primera infància. Les seves
escoles es coneixen mundialment pel nom de la ciutat, que pretenen apostar per una
6

educació de qualitat on els llenguatges dels infants, que com deia Loris Malaguzzi, són
cent o més, tenen cabuda a l’escola, sense prioritzar-ne un més que algun altre. La imatge
d’infant, a la filosofia de Reggio, és la d’un ésser valuós, curiós, actiu, amb un gran
potencial, de capacitats infinites, així com també un subjecte de ple drets, oposant-se així
a la concepció tradicional de l’infant com un receptor passiu. Des de Reggio sostenen que
la pedagogia i el context pedagògic han d’estimular l’activitat pròpia dels infants, d’aquí
sorgeix la qualitat i la cura estètica en els espais i la concepció arquitectònica de les seves
escoles infantils.

Per entendre aquest context, els fonaments de la seva pedagogia, cal fer un retrocés en la
seva història i els seus orígens, on la figura del mestre i pedagog Loris Malaguzzi,
iniciador i inspirador d’aquesta pedagogia, hi té un paper fonamental i imprescindible.
Malaguzzi va dedicar tota la seva vida a la construcció d’una experiència de qualitat que,
partint de l’escolta, el respecte, la cura i les potencialitats dels infants, pogués reconèixer
els seus drets per ser educats en contexts dignes i adequats a les seves necessitats i
capacitats. L’impacte de la segona guerra mundial va marcar a Malaguzzi, a partir d’aquí
es va començar a replantejar l’educació imperant fins aleshores. Un sistema educatiu que
empobria la imatge d’infant, una imatge dèbil i un sistema que no deixava als infants ni
experimentar ni aprendre per si mateixos, a més, tampoc se’ls reconeixia com a subjectes
amb els seus propis drets. L’any 1945 Loris Malaguzzi es va afegir a un projecte iniciat
per un grup de persones treballadores d’origen camperol que, a un petit poble prop de
Reggio Emilia, van decidir construir i dirigir la primera escola per infants de 0 a 6 anys.
Les conseqüències de la segona guerra mundial van ser devastadores a tota Europa i els
habitants d’aquest lloc varen sentir la necessitat de canvi, per això iniciaren la
reconstrucció de la ciutat, començant per l’educació. Volien autogestionar una escola
activa, amb la idea de fer d’aquesta un lloc habitable on deixar els seus fills/es. Loris es
va implicar des dels seus inicis en el projecte, convertint-se, posteriorment, amb el seu
fundador. L’augment d’escoles de Reggio Emilia va provocar
un gran rebuig per part de l’església catòlica, que tenia el poder
de l’educació des de feia segles. Reggio Emilia, ciutat del nord
d’Itàlia, va començar a crear la seva pròpia xarxa de serveis
educatius l’any 1963, construint així les primeres escoles
infantils (3-6 anys). A partir

d’aleshores, l’any 1967

l’ajuntament va començar a tenir en compte aquelles escoles
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que, després de la guerra, havien estat creades per iniciativa popular. L’any 1971 es va
crear la primera escola infantil de 0 a 3 anys, gràcies als anys de lluita de les dones per la
igualtat, la defensa de les seves necessitats i les dels seus fills/es.

Malaguzzi es va adonar que les escoles necessitaven una major especialització i
professionalitat per part dels educadors i educadores. Per aquest motiu, va organitzar i fer
participar als educadors a diferents debats nacionals i regionals sobre educació i atenció
educativa per aquestes edats. A més, es va prendre com a referències teòriques autors com
Rousseau, Pestalozzi, Freinet, Piaget, Vigotsky, Bruner, Fromm i Gardner, amb la
finalitat de millorar els seus coneixements i ensenyança. Loris Malaguzzi va ser qui va
dirigir i guiar durant molts anys els serveis educatius de Reggio Emilia, concretament fins
l’any 1994 quan va morir.

A partir d’aquests anys, a Reggio començar a disposar d’uns serveis de qualitat va passar
a ser reconegut com un dret de la infància i de les famílies. També va passar a ser assumit
com un dret per part de tota la comunitat (famílies, mestres, ciutadans, administradors i
polítics) que treballaven per la millora i desenvolupament dels serveis educatius
municipals. A mesura que altres països i professionals de l’àmbit educatiu i d’altres
àmbits, anaven coneixent aquesta experiència d’innovació educativa, va anar sorgint
l’interès d’apropar-se a Reggio amb la finalitat de conèixer la metodologia i la seva
pedagogia, per aplicar-los al seu país. Per divulgar i donar a conèixer la proposta es va
crear Reggio Children, un centre internacional que va ser fundat després de la mort de
Loris Malaguzzi, l’any 1994, destinat a la defensa i explicació dels drets i potencialitats
de la infància, sovint encara desconeguts. Carla Rinaldi és actualment la directora
pedagògica, la qual ha continuat amb el que va emprendre Loris Malaguzzi a les escoles
infantils municipals, a més, ella és també l’assessora pedagògica de Reggio Children.

La pedagogia de Reggio Emilia ha tingut sempre una vocació pública i democràtica. “Els
infants sota la filosofia reggiana són compresos com éssers capaços d’inventar, imaginar
i crear” (Rubio, 2014, p.28). És molt important entendre que els infants tenen drets i que
no són aliens a la societat, per tant el benestar dels infants s’ha de garantir, així com el de
les persones amb les que es relacionen. També hem de tenir en compte que l’experiència
de Reggio ha pogut ésser realista gràcies al recolzament de tota la comunitat educativa,
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on les famílies han estat fetes coprotagonistes de tot el projecte educatiu i cultural de la
ciutat.

4. EL PENSAMENT I OBRA DE LORIS MALAGUZZI
Loris Malaguzzi fou mestre, pedagog, periodista i psicòleg italià, va néixer l’any 1920 a
Correggio, un poble de la província de Reggio Emilia i va morir l’any 1994. L’ètica del
pensament de Malaguzzi compta amb tres principis, citats per Hoyuelos (2004, p. 54), els
quals ens ajuden a comprendre millor la pedagogia reggiana. Aquests són els següents:
1. L’educació comença amb la imatge d’infant. La imatge que és té de l’infant és
molt important ja que és la que encamina la nostra forma d’actuar. Aquesta imatge
que ens construïm està molt relacionada amb la nostra formació, amb les nostres
vivències i amb la nostra cultura. Malaguzzi comenta que parlem molt dels
infants, parlem poc amb ells i molt menys els escoltem. Per Malaguzzi l’infant és
un ésser ple de possibilitats i potencialitats de creació, però és molt important que
el mestre no tingui pressa, no s’han d’accelerar les seves accions ni el seu
desenvolupament.
2. Educar significa incrementar el nombre d’oportunitats possibles. Per Malaguzzi,
aquest principi ha d’estar sempre present en la nostra forma de pensar i fer escola.
Aquest principi ètic ens serveix per demanar-nos quin tipus d’escola o educació
és capaç de fer tot el possible pel desenvolupament de les potencialitats dels
infants, on aquestes oportunitats no es subestimin.
3. L’infant és un subjecte de drets històrics i culturals. Per Malaguzzi els infants
tenen el dret a rebre una educació digna, on siguin considerats com a subjectes
amb els quals s’ha de fer un canvi de concepció cultural. “Una cultura (d’infància)
que posseeix una particular manera d’entendre i categoritzar la realitat” (Badillo,
1998, p.37). Una cultura, continua Malaguzzi, que conté el seu propi territori,
creences, valors i normes, els seus llenguatges i ritmes.
Són molts els que han coincidit en que Malaguzzi ha escrit poc, però aquesta és una
concepció equivocada perquè tot i que hi hagi pocs documents escrits sobre la seva vida,
obra i trajectòria, podem considerar que el testimoni que ens ha deixat, continua viu i
palpable. El pensament i obra del pedagog reggià és molt més complex, per aquest motiu,
ho podem trobar més desenvolupat al llarg d’aquestes pàgines.
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5. CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL DE REGGIO EMILIA
Resulta complicat resumir o seleccionar els eixos que defineixen el model pedagògic de
Reggio Emilia, però resulta més complicat encara no arribar a entendre els seus fonaments
i ideologia si aquests no s’expliquen. Seguidament, es detallen les idees fonamentals de
les escoles municipals reggianes:
o La imatge d’infant: és té la concepció de l’infant com un ésser ric en capacitats i
potencialitats que construeix el seu coneixement sempre en relació amb els demés.
Un infant capaç, afirmava Malaguzzi, necessita un mestre capaç, per tant, el rol
de l’adult canvia, els porta a adoptar una posició diferent a la clàssica. Segons
Malaguzzi, per l’aprenentatge dels infants és molt important que el mestre
practiqui la pedagogia de l’escolta i les relacions. Fa falta escoltar per comprendre
als infants, per poder estar amb els demés, per poder conèixer-los, entendre quines
són les seves emocions, coneixements, aprenentatges, interessos, etc. Per altra
banda, no es pot entendre a un infant si no és en relació amb els demés, amb el
grup. Aquesta és una de les identitats de Reggio, valorar el grup com a conjunt,
però que alhora està format per diferents individus i personalitats. És molt
important comprendre que els infants tenen drets i, per tal que aquests aprenguin,
el seu benestar ha d’estar assegurat i aquest benestar també va lligat amb el de les
persones que l’envolten. Reggio Emilia concep que tots els infants son capaços i
estan preparats, tenen curiositat per construir el seu propi aprenentatge, utilitzant
tot el que l’ambient els possibilita, establint relacions amb els altres infants.
o Els espais, una escola amable: el disseny de l’escola afavoreix interaccions,
comunicació i relacions entre els infants. Per tant, la disposició dels mobles,
objectes i materials és molt important, així com també el disseny dels espais ja
que aquests factors influeixen en els aprenentatges, les conductes dels infants, les
accions, relacions, sensacions, experimentacions, etc. “Els espais defineixen el
nostre context de vida, ens vinculen a la realitat de l’aquí i l’ara, ens permeten ser
més autònoms o ens neguen aquesta possibilitat, ens apropen o allunyen dels
demés, ens exciten o ens tranquil·litzen. Són el fons sobre el que tot ocorre, però
un fons que interactua amb la resta d’elements i els condiciona” (Zabalza, 2014,
p.14). A les escoles de Reggio hi podem trobar un ordre i una bellesa que les
caracteritza en el disseny i organització dels seus espais i materials. Les escoles
reggianes són centres petits, organitzats, que ofereixen vivències espacials
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diverses: racons on trobar-se, altres per amagar-se, espais que conviden al joc, al
descans, a la intimitat, etc. Una de les bases importants de les escoles italianes és
que es privilegia el treball en espais oberts i il·luminats, amb uns grans finestrals
que deixen entrar la llum natural dins l’escola. L’arquitectura de les escoles
afavoreix el treball col·laboratiu, no hi ha taules ni cadires fixes, tot s’adapta a les
necessitats dels infants.
o Temps: Reggio està en contra de saturar els aprenentatges dels infants, per això
els cedeix el temps necessari per emprendre activitats de manera satisfactòria.
Malaguzzi considera molt important donar temps als infants, sense anticipacions
innecessàries, això significa saber esperar-los i respectar-los en el moment en el
que es troben, i en la seva forma d’aprendre. Donar temps, a més, ens ofereix la
possibilitat de descobrir cada moment com especial i irrepetible. “La infància té
la seva manera de veure, de pensar i de sentir, i seria molt estúpid que intentéssim
substituir-lo per la nostra” (Domènech, 2009, p.22).
o El rol dels mestres: el paper del mestre no és el d’una autoritat sinó el d’algú que
ajuda, que acompanya a l’infant en el seu procés d’ensenyança. L’aprenentatge és
concep com una activitat cooperativa i comunicativa on els infants són agents
actius que construeixen el seu coneixement i creen significats del que els envolta,
i ho fan en conjunt de les mestres i altres infants. Les mestres han de generar
connexions entre el que els infants ja coneixen i allò que encara està per conèixer,
sempre en un ambient harmònic. Reggio Emilia considera imprescindible
l’actualització docent, és importantíssim que estiguin al dia, que siguin creatius,
amb un pensament flexible i abstracte. Per això, a Reggio Emilia els mestres
sempre aprenen, no només ho fan els infants. També, Loris Malaguzzi fa
referència que els mestres han de tenir moments obligatoris per reunir-se, trobar
punts comuns, compartir experiències, preocupacions, etc. Experiències molt
necessàries en la professió docent, per promoure canvis, millores, reflexions,
establir punts comuns, etc.
o Parella educativa: Reggio compta amb dues persones (amb la mateixa categoria
professional, amb les mateixes funcions, responsabilitats i el mateix sou) que
comparteixen un grup d’infants durant la major part de la jornada laboral, mentre
que l’altra meitat de la jornada es fa desdoblament del grup-classe. Dues mestres
que es reparteixen la responsabilitat amb els infants, les famílies i tenen el mateix
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poder de decisió. D’aquesta manera, treballar amb parella educativa aporta una
major riquesa al grup i una atenció més individual i específica als infants.
o Documentació pedagògica: “Documentar significa deixar constància estètica i
narrada de forma visual, audiovisual o escrita d’un treball realitzat” (Hoyuelos,
2007, p.5). Comenta Malaguzzi que l’infant espera ser vist i la mestra també té
necessitat que el seu treball sigui vist. D’aquí la importància de documentar els
processos infantils per fer-los públics, factor que contribueix a crear una cultura
d’infància. “La documentació és una manera ètica, estètica i política de pensar
l’educació i, sobretot, de reflexionar sobre les extraordinàries capacitats dels
infants per evitar que passin desapercebudes en la nostra cultura” (Hoyuelos,
2007, p.6). La documentació a les famílies els ofereix l’oportunitat d’observar
com aprenen els seus fills/es i així comprendre millor la construcció del seu
coneixement. Quan s’entra a una escola de Reggio podem observar espais que
parlen, que documenten, que deixen memòria, espais que fan visible els processos
i descobertes dels infants.
o Estètica de l’espai-ambient: Aquest és un aspecte a ressaltar a les escoles infantils
municipals de Reggio Emilia, on tenen molt en compte la relació dels infants amb
els espais, ja que aquest influeix i determina els seus aprenentatges. A més, oferir
un espai d’una determinada manera suposa una forma concreta de veure i entendre
la infància. Per això, la cura estètica dels ambients, dels objectes, dels racons i
materials és un dels seus trets destacables. “Les escoles infantils han de ser espais
de vida i bellesa, lluny de ser espais funcionals. És funció educativa ambientar els
espais i cuidar estèticament aquest entorn per crear una cultura del que és estètic
que promogui canvis en els espais escolars” (Abad, 2006, p.3).
o Les famílies com agents importants: la participació de les famílies és considera
vital i necessària en la vida i coordinació amb els serveis municipals, on hi
constitueixen una part fonamental en l’educació dels infants com també en el
paper que van tenir en la creació i inici d’escoles. Els centres d’educació infantil
es conceben com espais de trobada amb les famílies on poder construir una cultura
d’infància. L’educació a Reggio es planteja com una responsabilitat compartida,
entre mestres, famílies i comunitat o societat.
o La presencia del taller i l’atelierista: l’art és un aspecte molt treballat i estudiat a
les escoles de Reggio Emilia, on el taller i l’atelierista són elements essencials per
assegurar l’atenció i qualitat a l’art i a l’estètica. A més, la presencia del taller a
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l’escola trenca amb la concepció tradicional de jerarquitzar els aprenentatges per
àrees o disciplines. L’atelier ofereix noves formes de pensament i expressivitat,
així com també un desenvolupament de la capacitat creativa i la imaginació.
L’atelierista és la persona especialista en belles arts, la qual és l’encarregada de
garantir i treballar el llenguatge expressiu i artístic, sense una finalitat específica
de pintar obres d’art de pintors, sinó com un espai on gaudir de l’art i de les seves
tècniques d’expressió. El taller neix també per possibilitar a l’infant, i als adults
en certa mesura, l’ús dels cent llenguatges, als que fa referència Loris Malaguzzi.
o Els cent llenguatges de l’infant: Malaguzzi va afirmar sempre, que l’infant tenia
moltes maneres de pensar i comunicar, fent així referència a la pluralitat de
llenguatges (artístic, musical, verbal, lògica-matemàtica, espaial, etc.). Malaguzzi
trenca amb el model imperant que els adults prioritzem, com és el llenguatge
verbal per sobre de les altres formes d’expressió. La pedagogia de Reggio té el
compromís de crear espais que posin en relació els diferents llenguatges de
l’infant, creant així connexions, respectant-los, evitant jerarquies entre aquests.
La teoria dels cent llenguatges es recull en un poema que va fer expressament
Loris Malaguzzi dedicat a tots els infants.
L’ infant
és fet de cent.
L’ infant té
cent llengües
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
cent, sempre cent
maneres d’ escoltar
de sorprendre, d’ estimar
cent alegries
per cantar i comprendre
cent maneres
de descobrir
cent maneres
d’ inventar
cent maneres
de somiar.
L’ infant té
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cent llengües
( i encara cent, i cent, i cent)
però li'n roben noranta -nou.
L’ escola i la cultura
li separen el cap del cos.

Li diuen:
de pensar sense mans
de fer sense cap
d’ escoltar i de no parlar
de comprendre sense joia
d’ estimar i sorprendre’s
només per Pasqua i per Nadal.
Li diuen:
de descobrir el món que ja existeix
i de cent
li'n roben noranta - nou.
Li diuen
que el joc i la feina,
la realitat i la fantasia,
la ciència i la imaginació,
el cel i la terra,
la raó i els somnis,
són coses
que no van plegades.
Li diuen en definitiva
que el cent no existeix.
L’ infant diu:
Però el cent existeix.

Loris Malaguzzi

Les escoles de Reggio Emilia són la memòria viva que ens va deixar Loris Malaguzzi,
escoles que cerquen oferir a l’infant un espai que garanteixi la seva qualitat de vida, on
s’estigui a gust, on es pugui relacionar amb altres infants i adults, en el que es pot
expressar de la manera més creativa possible sense que es jutgi ni es posi limitacions a la
seva imaginació. Escoles que estan en sincronia amb la contemporaneïtat, però que tenen
els seus orígens en la postguerra, una època històrica d’escassetat cultural, educativa,
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política i social. Unes escoles que tenen un llarg recorregut, però que no s’han cansat
d’innovar, espais on continua viu els fonaments pedagògics que Malaguzzi va encaminar.
“Las escuelas de Reggio son consideradas como un lugar de convivencias y
de intercambio relacional entre adultos y niños. Un lugar en el que se piensa,
discute y se trabaja tratando de reconciliar lo que se sabe con lo que no sesabe,
las dificultades, los errores, las expectativas, los éxitos, las dudas y los
problemas de elección. Una manera diferente de trabajar que no se había visto
hasta el momento y que al día de hoy aún siguen muchas escuelas” (Edwards,
Gandini & Forman, 2001, p. 30).

6. L’ESTÈTICA DE L’ESPAI-AMBIENT
A principis dels anys 70, Malaguzzi va reunir a un grup de professionals per explicar-los
la seva insatisfacció sobre l’habitabilitat de l’espai i els suggereix realitzar un estudi amb
l’objectiu de modificar l’ambient escolar que Loris percebia com inadequat. Comenta
Malaguzzi que l’arquitectura escolar no és neutral, sinó reflex d’una idea política, que
projecta el passat que dóna lloc a escoles poc creatives, atemporals i amb un elevat control
social. Per això, Malaguzzi opta amb que siguin les pròpies institucions locals les que,
per mitjà de subvencions, puguin elaborar la seva pròpia arquitectura escolar fent partícips
al projecte els que han de ser els protagonistes de l’educació, els infants.

Un grup d’investigadors, ajudat per l’arquitecte Tullio Zini, analitzaren els moviments i
les formes d’habitar l’espai que tenien els infants a Reggio Emilia. També s’analitzaren
altres aspectes com la qualitat dels materials, els objectes i les decoracions. Aquest estudi
va possibilitar modificar l’espai, oferint noves reestructuracions i comptar amb nous
materials adequats al projecte pedagògic. Crear una escola implica un compromís comú
entre la pedagogia, l’arquitectura, la sociologia i l’antropologia, ja que serà un espai molt
important i de vida pels infants. Paola Cavazzoni, pedagoga que ha treballat amb diversos
arquitectes, coordinant el desenvolupament de noves escoles municipals de Reggio,
menciona que “(...) La calidad de la habitabilidad de los ambientes; contribuye también a
una mayor conciencia de cómo perciben, se mueven y habitan el espacio los niños, y esto
ha aportado valor a la cultura de los niños y sus derechos” (Cavazzoni, 2009, p.168).
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A Reggio Emilia s’ha cercat un diàleg entre arquitectura i pedagogia, aquest diàleg entre
arquitectes, dissenyadors, pedagogs i mestres ha fet possible el disseny d’escoles belles,
suggerents i innovadores. A partir de la proposta que fan els arquitectes Ceppi i Zini
(1998, p.29) ens ajuda a comprendre algunes d’aquestes idees clau de l’espai-ambient
predominants a les escoles reggianes.


Osmosis: l’escola no ha de ser un context aïllat, sinó que s’ha de cercar la manera
de relacionar-la amb el món. A Reggio Emilia l’escola està molt vinculada al seu
entorn, a la zona o barri on s’ubica. A més, l’escola per ser i sentir-se part de la
comunitat també necessita estar oberta com espai educatiu o cultural fora del seu
horari escolar.



Habitabilitat: l’escola s’ha d’entendre com a lloc habitable, amb espais acollidors,
amb una bellesa estètica, que facilitin i promoguin relacions. Les escoles petites
esdevenen més properes i amables, escoles on el temps ha de ser pausat, sense
acceleracions ni presses innecessàries. Un altre aspecte que han d’afavorir a
Reggio és la intimitat, espais que permetin estar sols i tranquils.



Identitat: uns espais que aportin un sentit de pertinença, capaç de comunicar
mitjançant petjades la seva identitat cultural i pedagògica, així com la identitat
individual i grupal.



Relació: el disseny arquitectònic de l’escola ha de ser capaç de generar qualitat en
les relacions i els intercanvis. Reggio ofereix nombroses situacions d’intercanvi i
circularitat, on tots els espais són educatius, ja que tot el que ocorre a l’escola ha
de ser educatiu, inclosos el moment d’anar al bany, menjar o dormir.



Constructivitat: l’escola ha d’oferir diversitat d’espais que possibilitin ocasions
d’aprenentatge múltiples: de joc simbòlic, exploració, escenaris de joc, espais
polivalents, espais que promoguin la curiositat, etc. On cada infant pugui elegir el
seu recorregut d’acord als seus interessos i necessitats.



Polisensorialitat: l’ambient de les escoles ha de ser equilibrat des del punt de vista
sensorial i perceptiu, el resultat ha de ser un ambient cromàtic sense saturacions.
L’ambient escolar ha de prioritzar l’harmonia dels colors, la llum, les olors, els
sons i textures que enriqueixin les experiències sensorials dels infants.



Epigènesis: l’espai es transforma i s’adapta als projectes dels nins i nines, així
com dels adults, on cada canvi promou noves interaccions i aprenentatges.
L’ambient de l’escola ha de ser modificable pels infants, espais que es transformen
oferint noves possibilitats educatives, lúdiques i relacionals.
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Narració: l’espai-ambient ha de contenir memòria del que ocorre a l’escola,
visible mitjançant panells de documentació, els quals narren les històries i
descobertes que allà s’han esdevingut. A Reggio els espais comuniquen,
transmeten molt més del que s’observa a simple vista.

Les característiques de l’espai-ambient ens reflecteixen els valors culturals i la imatge
d’infant, per això a les escoles municipals de Reggio Emilia, a més de l’atenció als espais
s’ha cercat també la bellesa i l’estètica partint de la convicció que els infants i els adults
tenen dret a viure a llocs que contenguin una certa bellesa i cura estètica. Aquesta bellesa
es cerca mitjançant l’harmonia dels espais amb les tonalitats més neutres possibles, també
amb els objectes i materials, amb la documentació i la cura dels detalls. Molt d’aquest
material considerat bell és extret de la naturalesa o bé recuperat de centres o fàbriques,
que combinat amb altres materials ofereix grans possibilitats creatives i imaginatives, a
vegades inesperades. Habitar en aquests espais harmònics fa que els infants respirin
aquest encant, que s’impliquin emocionalment, construeixin, experimentin i s’expressin
de manera lliure però en concordança amb aquest bon gust que els envolta. Transitar
espais que tenen una cura per l’estètica i que transmeten una bellesa és més probable que
les persones ens sentim acollides i a gust. A més, habitar a llocs agradables també
afavoreix contexts adequats de relacions. Així, aquesta pedagogia per l’espai-ambient
s’entén com a context que respon a la flexibilitat i adaptabilitat dels infants als espais, on
es promou una cultura ajustada d’infància.

Loris Malaguzzi utilitza el terme d’escola amable per fer referència a un lloc pensat i
agradable pels infants, les famílies i els treballadors. Un lloc on s’estigui a gust, on es
vulgui tornar cada dia, un lloc que projecti la identitat de les persones que hi habiten i
tingui en compte els seus drets. L’escola com àmbit estètic i habitable, per Malaguzzi,
significa recuperar la institució educativa com un lloc il·lusionant i divertit. El pedagog
italià creia amb les potencialitats dels infants, per això considerava que els infants havien
de tenir dret a participar en contexts on es poguessin expressar per l’adequat
desenvolupament de les seves capacitats. Les vivències de l’espai per els més petis
responen als seus desitjos, fantasies, impulsos, sense una finalitat específica. Vivències
carregades d’experiències, reptes, emocions i interrogacions, que esdevenen situacions
d’ensenyança-aprenentatge. No hi ha cap dubte que l’escola reggiana ha arribat a
construir una nova forma educativa de viure l’espai escolar, aquesta estructura i ús de
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l’espai es deslliga totalment de l’escola tradicional. La creació de la figura de l’atelierista,
que Malaguzzi va crear per expressar aquest inconformisme en l’educació tradicional, va
ajudar als serveis educatius de la comunitat a repensar i reflexionar els espais i l’estètica
de les escoles, així com també la qualitat que s’ofereix als materials i les decoracions,
deslligades d’una imatge pobre d’infància. A Reggio, l’atelierista, com a especialista,
també transmet una sensibilitat estètica vers una mirada diferent d’infant, més autònom i
competent.

El diàleg existent entre arquitectes, dissenyadors, pedagogs i mestres a la comunitat
italiana de Reggio Emilia té un llarg recorregut. Aquest diàleg és el que ha fet possible la
posada en comú de totes les parts cap una direcció conjunta que promogui la qualitat
educativa en els seus centres infantils. Abad ens explica la concepció estètica que es
promou des de les escoles municipals de Reggio Emilia, “no sólo como manifestación de
una escuela bella y amable, sino como creación de un espacio educativo que exprese y
comunique el proyecto pedagógico, como un compromiso de participación del entorno
sociocultural al que pertenece. Se convierte así en una seña de identidad de la comunidad”
(Abad, 2006, p.1).

7. LES ARTS PLÀSTIQUES A L’EDUCACIÓ INFANTIL
Tot i que els diferents llenguatges artístics i expressius formen part del currículum
d’educació infantil, el paper de les arts plàstiques a l’escola segueix tenint un paper
secundari, on sembla que no acaben de trobar el lloc que mereixen a l’escola. En molts
centres escolars de l’Estat espanyol, hi segueix existint una predominança dels sabers
memorístics, on aprendre a llegir i escriure es converteix en el pilar que regeix
l’ensenyança-aprenentatge en les edats més primerenques. Hi ha la creença que a
diferència de la llengua o les matemàtiques “les arts tenen molt poc a veure amb les
formes complexes de pensament. Es consideren (...) més emocionals que mentals; es
tenen per activitats que es fan amb les mans, no amb el cap; es diu que són més
imaginàries que pràctiques o útils, que estan més relacionades amb el joc que amb el
treball” (Eisner, 2004, p.57). Sembla que els programes escolars tendeixen a oblidar el
fet que els infants aprenen a través dels cinc sentits. Cal fer menció que en els darrers
anys han començat a sorgir models d’escoles innovadores que trenquen amb la concepció
tradicional predominant, però, així i tot, al nostre país encara queda molt camí per
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recórrer, tant a nivell social, polític, econòmic i institucional. Investigadors, mestres,
psicòlegs i pedagogs, coincideixen en afirmar que els diferents llenguatges artístics són
molt importants per al desenvolupament integral dels infants, així com també ho són en
les seves vides. Per això es important que el desenvolupament de la creativitat tingui
cabuda en els centres escolars.

El llenguatge artístic possibilita altres formes de coneixement i expressió, molt
necessàries i que poden ser de gran utilitat pels infants. Aquest aspecte recobra més
importància encara si concebem que les facultats sensorials i perceptives es desenvolupen
molt més ràpidament durant la primera infància, ja que en els primers anys de vida
l’expressió artística sorgeix de manera espontània. L’art no és la mateixa per un infant
que per un adult, per un infant l’art és principalment un mitjà d’expressió, mentre que un
adult ho associa a altres termes com obres d’art, escultures, museus, entre d’altres. A
través del dibuix, un infant expressa els seus pensaments, sentiments i interessos, on
projecta el seu coneixement que posseeix de l’ambient fent ús de la seva expressivitat. A
mesura que un infant va creixent, la seva expressió artística i creativa també canvia,
factors que van lligats al seu llenguatge cognitiu. L’expressió artística és una capacitat
innata que posseïm totes les persones, totes tenim aquestes capacitats per a l’expressió, el
desenvolupament d’aquestes habilitats depèn dels contexts i situacions que ho fan
possible.

Treballar el llenguatge artístic i expressiu
contribueix al desenvolupament de la
creativitat. La creativitat, tot i que és difícil
de definir, podríem dir que és com una
forma de pensar de manera diferent o més
original a la dels demés. Aquesta capacitat
creativa és sovint poc treballada a les
escoles, per això és molt important
estimular als infants perquè investiguin,
desenvolupin la seva imaginació i estableixin una gran curiositat pel que els envolta. La
capacitat creadora necessita comptar amb una atmosfera molt particular, un context que
afavoreixi el sorgiment d’aquestes habilitats de pensament. Els infants compten amb pocs
prejudicis, comparat als que tenim les persones adultes, ells experimenten, creen i
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construeixen pel propi plaer de fer (quan es compta amb ambients, materials i adults que
els ho possibiliten). Aleshores, calen contexts idonis per treballar les arts plàstiques,
espais que els permetin expressar, ser espontanis amb les seves creacions, atmosferes que
els acullin i els convidin a construir i fer els seus propis projectes artístics, així com també
professionals preparats i sensibilitzats. El llenguatge visual i el plàstic són igual
d’importats que qualsevol altre llenguatge (corporal, verbal, matemàtic, musical i
audiovisual).

La metàfora dels cent llenguatges dels infants, que utilitza Loris Malaguzzi, expressa la
pluralitat de llenguatges que els infants utilitzen per la seva construcció de l’aprenentatge,
a través de les relacions amb els seus iguals o amb els adults. Aquesta metàfora la podríem
lligar amb la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner (1993), el qual va
estudiar el desenvolupament dels infants en relació a set dominis d’intel·ligència
(musical, lingüística, lògic-matemàtica, espacial, corporal-cinestèsica, interpersonal e
intrapersonal). Així, l’enfocament educatiu de les escoles de Reggio Emilia, que segueix
els principis pedagògics de Loris Malaguzzi, atorguen importància a les diferents
intel·ligències i els múltiples llenguatges per mitjà dels quals els infants poden expressarse. Malaguzzi concebia que aquesta varietat de llenguatges havia de tenir cabuda a
l’escola per atendre a l’infant en la seva globalitat. Hoyuelos ens explica tot això, centrat
en l’àrea artística, per mitjà d’un exemple:
“Cuando un niño dibuja, no solamente está haciendo plástica, tal vez está
punteando y, además de dejar huellas, está produciendo un sonido rítmico.
Tal vez está dibujando una figura humana, y tiene una experiencia con
relación a la identidad del ser humano; otras veces, cuando un niño dibuja
está intentando ‘poner dentro de algo cinco cosas’ y, por lo tanto, desarrolla
una experiencia matemática, espacial, topológica, Y también, cuando los
niños dibujan, adoptan distintas posturas corporales para hacerlo, por lo tanto
hay un componente motriz” (Hoyuelos, 2006, p.4).

Així doncs, el dibuix, no només és expressió plàstica, sinó una expressió molt més global
on s’entrellacen els cent llenguatges sense la separació que, molts cops, els adults establim
mitjançant sabers o disciplines. Aleshores, si tal com deia Malaguzzi, els infants tenen
cent llenguatges, es comprensible que les escoles infantils tinguin necessitat d’espais que
facilitin la seva llibertat expressiva, imaginativa i creativa. La presència de les arts
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plàstiques a l’escola és imprescindible ja que aporten coneixements, sensacions i
capacitats que no tenen un equivalent a cap altra àrea i resulten necessàries per la formació
integral dels infants. L’art té un valor intrínsec, equival a un llenguatge o forma de
comunicar que possibilita dir allò que les paraules no poden expressar. Treballar el
llenguatge artístic suposa l’ús de materials artístics que s’ajustin a les necessitats dels més
petits, materials que siguin adequats i que permetin estimular l’expressió espontània.

Per Loris Malaguzzi, estar amb els infants significa estar amb totes les seves complexitats.
Totes aquestes capacitats esperen ser expressades en contexts adequats, espais on es pugui
treballar fent ús de tots els sentits, espais que comptin amb l’atenció, l’interès, la sorpresa
dels infants i captin la seva concentració per arribar a promoure descobertes i resultats
sorprenents. El taller o atelier, a Reggio Emilia, sorgeix com un context càlid,
arquitectònicament preparat, que compta amb materials i recursos diversos, acompanyat
d’un professional, l’atelierista, que té una formació artística que aporta a l’escola un punt
de vista divers, que contribueix a desenvolupar la sensibilitat estètica i els llenguatges
expressius. L’atelier com àmbit estètic per reconèixer i garantir la pluralitat de
llenguatges que els infants i adults tenim i necessitem que siguin expressats.

8. L’ATELIER A REGGIO EMILIA COM ESPAI PER ASSEGURAR L’ART
A finals de l’any 60 Loris Malaguzzi proposa la creació de l’atelier a Reggio Emilia, un
atelier que incorpora la figura de l’atelierista. El terme atelier es referia, als segles XVIII,
XIX i principis del XX, al taller o estudi d’un artista. En aquell moment eren llocs
d’experimentació on es cercava i es provava noves tècniques artístiques. Amb la inclusió
del taller a les escoles infantils, Malaguzzi el que pretenia era trencar amb l’educació
estancada pedagògicament, creant espais atractius que poguessin possibilitar expressions
i diàlegs que no s’havien contemplat fins aleshores. Espais que actuessin com una corrent
d’aire fresc i originalitat, que arribés a constituir un aprenentatge vivencial pels infants.
L’organització a les escoles de Reggio Emilia adquireix un sentit quan es comprèn la seva
complexa globalitat, la qual fa realista la seva proposta i el seu model pedagògic: el rol
dels professionals, el valor de l’escolta, la importància de la documentació i l’observació,
les relacions, les característiques arquitectòniques, l’estètica de l’espai-ambient, la
participació de les famílies, etc. Aquests aspectes ja aprofundits anteriorment, els quals
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ara adquireixen un sentit, ja que condueixen inevitablement la pràctica educativa i
sustenten, alhora, la seva pedagogia.

L’atelier a Reggio Emilia té
el seu sentit en el projecte
pedagògic

d’educació

infantil, on es concebia que el
paper de l’expressió artística
quedava en l’oblit i calia, a
més, recuperar una imatge
d’infant més rica. L’atelier
sorgeix per la necessitat de
constituir un espai que havia de trencar el model imperant, una escola moralista, estricta,
jerarquitzada i atemporal, que partia d’una concepció d’infant pobre, així com la
inexistència d’un projecte pedagògic. L’atelier esdevé així un espai innovador, que
suposa educar a partir de l’infant, tenint en compte els seus interessos, necessitats i
potencialitats. Un espai privilegiat d’acció on els infants poden elaborar, construir, crear,
experimentar, transformar, fer centenars de descobertes, referents al seu propi itinerari
personal d’investigació expressiva, mitjançant diferents tècniques i propostes. Un espai
on s’escolta la veu dels infants, proporcionant llibertat als seus projectes creatius. Escoltar
als infants és molt important ja que és a través d’aquesta escolta com es pot entendre com
pensen els infants i a partir d’aquí encaminar noves propostes adequades a les seves
necessitats i interessos. L’atelier com espai possibilita observar als infants, contemplar
atentament les seves creacions, descobertes, avenços, en un context agradable on es
respira benestar. A l’atelier s’hi treballen continguts curriculars de diferents àrees, fent
us de tot l’espai que respecta les connexions dels sabers, les intel·ligències dels infants,
la imaginació, la creativitat, l’experimentació i manipulació, etc. Els resultats de les
escoles reggianes posen en evidència que el taller ha estat capaç d’oferir infinitat de
possibilitats entre els diferents llenguatges i les intel·ligències no verbals dels infants.
“Los talleres entendidos como espacios de crecimiento garantizan a las niñas
y niños la posibilidad de hacer cosas y, al mismo tiempo, incitan a la reflexión
sobre qué están haciendo. El taller es un lugar especializado y en él se
desarrollan actividades meditadas. En el taller es posible curiosear, probar y
volver a probar, concentrarse, explorar, buscar soluciones, actuar con calma,
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sin la obsesión de obtener un resultado a toda costa. Puede ser también una
diversión y un juego. Es hacer por el placer de hacer. El taller ayuda a los
niños a crecer dejándoles tiempo para crecer” (Borghi, 2005, p.17).

L’atelierista és la persona especialista i l’encarregada de l’organització del taller, la qual
té una formació artística, no pedagògica ni didàctica, és a dir, és més artista que mestra.
Tot i que l’atelierista a Reggio no compti amb una formació educativa, a l’escola treballa
conjuntament amb tot l’equip de mestres i pedagogues. L’atelierista sol aportar una altra
mirada, una altra manera de fer a l’escola. La intervenció d’aquesta especialista, així com
la de les altres mestres, a l’atelier no és en cap moment agressiva ni invasora, sinó que
afavoreix que els infants s’expressin de la manera més autònoma possible, potenciant tot
allò que necessita l’infant pel seu desenvolupament integral.

A més, l’especialista del taller també s’encarrega de la documentació de les experiències
i els aprenentatges que s’esdevenen dia a dia a aquest espai. Spaggiari, fent referència a
la importància de la documentació a les escoles, esmenta “és més fàcil que un caragol
deixi petjades del seu propi camí, del seu treball, que una escola o una mestra deixi una
petjada escrita del seu camí, del seu treball” (Spaggiari, 1997, p.6). Aquestes paraules ens
reafirmen la importància i la necessitat de documentar els processos i les creacions dels
infants, les quals ens ajuden a dignificar la imatge d’infància. Als diferents espais públics
de les escoles municipals de Reggio Emilia hi trobem nombrosos panells de
documentació que comparteixen i projecten les elaboracions dels infants a tota la
comunitat educativa. Documentar també implica observar per entendre el que ocorre al
nostre voltant, així com també reflexionar sobre que està succeint a l’escola, és per això
que el paper de l’atelierista és més complexa i adquireix també un sentit per oferir aquesta
qualitat estètica. Una situació molt privilegiada és que una tallerista i una mestra treballin
juntes amb un grup d’infants, això possibilita que ambdues puguin observar als infants i
documentar de manera conjunta el que fan.

L’atelier compta amb una gran varietat de materials, eines, recursos, que els infants poden
usar i anar alternant mitjançant tècniques i propostes. Molt d’aquest material de Reggio
Emilia és de rebuig, provinent de nombroses fàbriques, per tal que els infants
desenvolupin la seva expressió espontània i artística. Entre el material no només trobem
el característic pel dibuix, pintura o modelat, sinó que també hi ha material no estructurat
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com: troncs, fulles, pedres, copinyes,
llavors, botons, etc. També trobem eines
diverses que ens permeten experimentar
i investigar com: microscopis, lupes, fil
ferro de diferents mides, etc. En general,
són materials capaços de promoure als
infants el desig de fer, de posar-se a
prova,

de

construir

raonaments,

estimular la seva imaginació, elaborar
hipòtesis, materials amb un cert encant, que presenten una riquesa pel que fa a les seves
possibilitats d’ús. Tots els materials estan col·locats adequadament per tal que convidin
als infants a emprar-los. La diversitat d’eines i materials disponibles al taller fan possible
que els infants tinguin diversitat d’experiències que convidin a un pensament més global
i romanguin el temps que desitgen a una activitat determinada. A més, aquesta varietat de
materials permet combinacions, muntatges i comparacions, de diferents materials que
conviden a anar més enllà del que és previsible. El mobiliari, igual que el material, també
està en concordança amb l’espai físic, cultural i relacional de l’escola. Escoles petites,
que presenten una cura i una bellesa per l’estètica, on la llum exterior es contempla com
un aspecte molt important, que aporta major connexió amb l’entorn. El mobiliari
condiciona les creacions artístiques, per tant adquireix un sentit lògic que aquest també
tingui un paper rellevant. L’atelier a Reggio ha aportat una major atenció a la qualitat
arquitectònica tant interior com exterior de l’espai-ambient. Pel que fa a l’interior,
l’atelier és un espai ample i lluminós, que compta amb una qualitat estètica i una bellesa
que el fa especial i característic. Aquest bon gust s’expressa en les elaboracions que fan
els infants al taller, documentacions que evidencien la recerca d’aquesta bellesa a través
de múltiples llenguatges.

Els tallers a Reggio Emilia estan presents tant a les escoles infantils de 0-3 anys com a
les de 3-6 anys, però la persona especialista, l’atelierista, només la trobem a les escoles
de 3 a 6 anys. Aquesta absència de l’atelierista a les escoles infantils de 0 a 3 anys no es
deu a que s’interpreti que sigui poc important el seu paper o aportació, sinó que és així
per una qüestió econòmica. Tot i així, el projecte pedagògic de 0 a 6 anys ha fet possible
que tinguin lloc intercanvis entre ambdós cicles amb la finalitat que, aquesta riquesa que
s’hi ofereix de poder comptar amb les atelieristes, sigui d’accés per totes les edats.
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A les escoles infantils municipals de Reggio, l’atelier i l’atelierista no queden reclosos a
un àmbit concret o separat on fer art, sinó que formen part d’un espai i un projecte comú
que està integrat a l’escola. Cal esmentar que cada taller, com cada escola, té les seves
característiques pròpies i és així com ha de ser ja que cada escola és única, adaptada al
seu context, necessitats i compta amb una estructura arquitectònica determinada.
Centenars de persones que han visitat les escoles reggianes coincideixen que visitar i estar
a l’atelier d’una escola de Reggio Emilia aporta nombrosa informació sobre com
construeixen, creen, desfan i transformen els infants les seves creacions. Tots els infants
són curiosos, creatius, i posseeixen gran imaginació, per això a Reggio impliquen als
infants en els seus processos ja que necessiten sentir corporalment, imitar, provar,
equivocar-se. L’expressió artística, a més, possibilita als infants un mitjà per expressar
les seves idees, sentiments i aspectes que són importants per ells, únicament cal aportarlos confiança per crear.
“En la pedagogía de Reggio, el arte se ha utilizado como una fuerza para
apartarse del pensamiento dominante. Cuando tratas de entender cómo
aprenden los

niños

desde un

punto

de

vista

constructivista

y

socioconstructivista, te das cuenta de que tiene lugar de un modo
multidisciplinario y multisensorial, un modo que es ya inherente a los niños
y que el taller ha contribuido a destacar. Cuando los niños aprenden, lo hacen
entrelazando y estableciendo conexiones entre los diferentes lenguajes, y esto
es exactamente lo que la escuela, en el sentido tradicional, no hacen porque
tiende a separar los lenguajes, que se definen como diferentes materias,
disciplinas, campos de conocimiento, etc. (Bonilauri, 2013, p.114).

Per no caure en la monotonia i l’avorriment, les activitats i propostes que es plantegen a
l’atelier van variant. L’atelier ofereix noves idees, formes de pensament i expressivitat,
per tant és un error ensenyar la copia de diferents obres d’art ja que això no estimula
gairebé cap capacitat i trenca amb l’espontaneïtat i la creativitat que l’atelier, com espai,
vol perseguir. Apropar les obres d’art als infants ha de servir per provocar una cultura
visual, estètica i artística com a recurs per ajudar a desenvolupar la imaginació dels més
petits. El pedagog Quinto Borghi fa esment a l’aportació de l’atelier en els següents
termes, “el taller permet experimentar directament amb les coses, mirar amb els propis
ulls, tocar amb les pròpies mans, satisfer la curiositat, cercar raons, rebre i acceptar
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explicacions” (Quinto Borghi, 2008, p.17). Així doncs, l’atelier s’adapta a una imatge
d’infant amb moltes potencialitats, amb emocions i amb infinitat de llenguatges. Uns
infants que no estan aferrats a unes idees concretes, sinó que són capaços de construir i
reinventar contínuament. Cal dir que els infants estan més preparats per fer
descobriments, canviar els seus punts de vista, aprendre dels seus companys/es i
intercanviar amb ells idees o tècniques. Els més petits no tenen aquelles pors que ens
envaeixen, molt sovint, a les persones adultes.

La pedagoga i atelierista Mara Davoli fa referència a com afronten les
escoles de Reggio el bloqueig d’un infant “A vegades un infant no està
bloquejat, només s’està prenent el seu temps per involucrar-se a la
proposta (...). La paraula bloquejat es dóna a escoles on l’infant només
té un llenguatge per expressar-se. Si els oferim les eines d’expressió
en un clima de llibertat i diversitat per experimentar i poden escollir
la matèria que els faci sentir-se segurs, no hi ha bloqueig” (Davoli,
2015, p.48). Podem afirmar doncs, que a les escoles de Reggio no
jutgen i no donen models, no es diu com s’han de fer les coses d’una
manera concreta, per tant res no està mal fet. Tal com assenyalen
nombrosos professionals i investigadors que han visitat les escoles
infantils de Reggio Emilia, s’hi poden observar infants no avorrits,
concentrats en els seus projectes compartits o individuals. Infants
curiosos que cerquen infinitat d’experiències que són per ells
significatives, des de la llibertat, a partir d’un ampli ventall de
propostes innovadores i artístiques. Escenaris on l’infant és actiu i protagonista d’un
projecte individual i col·lectiu. Per tant, el taller també fomenta la cooperació entre els
iguals, s’aprèn a compartir, negociar, resoldre conflictes que poden anar sorgint.

Vea Vecchi, fou atelierista a l’escola infantil municipal Diana de Reggio Emilia, on
explica que el taller d’aquesta escola mai va organitzar torns perquè els infants hi anessin,
sinó que s’hi fan les coses de tal manera que aquest s’expandeix cap a les aules i l’escola.
Vecchi afirma que “la formació artística m’ha permès enfocar els problemes d’una
manera no esquemàtica, flexible, (...). La formació artística produeix majors llibertats de
pensament i varietat d’estils d’enfocament, en sintonia amb els motius pels que Loris
Malaguzzi ha optat per introduir el taller a les escoles d’infants” (Vecchi, 1995, p.137).
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Per altra banda, Laura Rubizzi mestra de l’escola Diana, explica el que ha suposat per ella
la presencia del taller i l’atelierista a l’escola.
“En estos momentos el taller para mí es una oportunidad, mejor una certeza;
indudablemente una promesa de mirar de manera diferente a más niveles:
cultural, educativo, didáctico, formativo… Creo que formación, investigación
e innovación están entre los objetivos más importantes que conectan el taller
con las aulas: siento que el taller y la figura de la tallerista suponen una
especie de reto continuo, sostenido gracias al placer de sorprendernos
recíprocamente a través de proyectos, experiencias o ideas para la
investigación” (Rubizzi, 2013, p.202).

A Reggio no hi ha ni programacions ni currículum, tampoc és cert que s’improvisi ni que
es facin les coses per casualitat. Del que es tracta, a Reggio Emilia, és d’estar amb els
infants, treballar cap una direcció, però tenint en compte també tot allò que és inesperat i
pot sorgir durant el dia. Les atelieristes de Reggio Emilia posen l’accent en que no es pot
tenir tot programat, s’han de saber escoltar les propostes dels infants, per això a vegades
és incert conèixer cap on pot transcórrer un dia. Per aquest motiu, l’organització del temps
a l’atelier és molt més flexible, adaptat al ritme i interès dels infants, obert als canvis i a
aquests possibles imprevistos. Una educació amb presses no permet saber escoltar i
observar les descobertes i els aprenentatges dels més petits.

Per concloure aquest punt, considero que l’aportació del taller és fonamental per eradicar
aquesta concepció tradicional i desvaloritzada d’infància. Incloure l’atelier a les escoles
infantils implica apostar per un canvi metodològic i de concepció, un canvi que, com diria
Hoyuelos, suposa apropar-se a un nou temps i ritme d’infància, “viure el temps de la
infància és deixar-se sorprendre pels fets que es transformen en esdeveniments, que ens
commouen perquè ens retornen el record i la nostàlgia d’emocions aparentment
oblidades” (Hoyuelos, 2004, p.9). L’atelier com espai destinat a l’expressió artística que
ens ajuda a mirar amb altres ulls, a retornar la infància al lloc que li correspon, però també
com a provocació que ens porta a replantejar-nos determinades qüestions i plantejaments
de la nostra pràctica educativa.
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9. PISTOIA, UNA PROPOSTA EDUCATIVA DISTINTA
La ciutat de Pistoia, ubicada a la província de La Toscana, és coneguda per haver creat i
mantingut un model educatiu de qualitat en l’etapa de 0 a 6 anys, dedicant especial atenció
i sensibilitat a les necessitats dels infants i les seves famílies. Pistoia, al llarg dels anys,
ha arribat a crear una àmplia xarxa de serveis educatius per apostar pels primers anys de
vida dels infants, considerats decisius pel seu desenvolupament i per assegurar la igualtat
d’oportunitats entre tots els infants i famílies. La ciutat de Pistoia té consciència que un
infant pot créixer bé si tot un context, amb la seva cultura i xarxa social, s’encarrega de
les seves necessitats, no només durant les hores escolars sinó també en tot el seu territori.
Pistoia esdevé un exemple de projecte innovador més petit, amb la seva pròpia història i
serveis organitzats. Per parlar d’educació a Pistoia cal fer referència a la “carta dei servizi
educativi” creada l’any 2003, un document que recull el projecte educatiu de la ciutat,
elaborat conjuntament per mestres, experts i famílies. La finalitat d’aquesta carta dels
serveis educatius és la de generar el diàleg de tots els col·lectius implicats pel que fa a
l’educació dels infants i el compliment i respecte pels seus drets.

Una de les característiques del model educatiu de Pistoia és l’estreta relació que hi ha
entre educació i política, sent l’ajuntament el coordinador i el gestor dels centres escolars
i d’altres serveis educatius. La primera escola infantil municipal es va inaugurar l’any
1965, a uns moments de gran inestabilitat política i democràtica, marcats per una etapa
de postguerra. Agafant l’experiència de Reggio Emilia, però adaptant-se al seu context i
necessitats específiques, van construir el seu projecte fort i coherent, ajudat per una
direcció pedagògica sòlida i estable. Pistoia, comparteix amb Reggio molts dels principis
pedagògics ja anomenats anteriorment, els quals donen valor a una imatge d’infant amb
múltiples potencialitats, a un infant capaç, curiós, que cerca relacionar-se amb els altres.
Un infant que necessita tenir al seu abast espais pensats i preparats amb materials rics que
possibilitin experiències diverses, ambients habitables, que aportin un cert benestar. Les
escoles infantils de Pistoia també treballen amb parella educativa, igual que Reggio, fet
que afavoreix una major atenció i qualitat educativa. Les famílies recobren especial
importància ja que no només són usuàries dels serveis públics, sinó que també esdevenen
persones actives i responsables. Pistoia també dedica especial cura pel que fa a la
documentació dels espais, mitjançant panells que recullen imatges, frases, aprenentatges
dels infants al llarg d’un dia. Documentacions que ajuden a constituir aquesta bellesa
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estètica i a fer visible els processos dels infants. Aquests eixos no els detallarem tan
específicament perquè trobaríem nombroses semblances amb l’explicat anteriorment de
Reggio Emilia.

Pistoia compta amb nombroses escoles públiques de 0-3 anys i de 3-6 anys, quatre àrees
bambini i dos laboratori de Pistoiaragazzi. Únicament ens centrarem amb les àrees
bambini, fent especial atenció a la que s’especialitza en l’expressió artística. Les àrees a
Pistoia són espais destinats a infants de 0 a 10 anys i les seves famílies, les quals han estat
creades per donar una ajuda a les famílies amb les seves necessitats, així com per oferir
un altre tipus de servei educatiu. Cada una de les àrees bambini s’especialitza en una
activitat que la fa única i diferent. Les àrees bambini reben el nom d’un color, hi ha la
gialla (groga), l’area blu (blava), l’àrea rossa (vermella) i l’àrea verde (verda). Les
activitats que es realitzen a l’àrea gialla són aquelles relacionades amb la narració i el joc
simbòlic. L’àrea blu es centra en treballar l’art. Per altra banda, l’àrea rossa està pensada
per ajudar a les famílies en el procés d’educar els seus fills/es, quan normalment aquesta
etapa és nova per ells. Un espai destinat a desenvolupar una estreta relació entre l’escola
i l’ambient familiar de casa. Finalment, l’àrea verde es caracteritza per l’experimentació
de l’entorn i els elements naturals.

El concepte d’atelier conegut a Reggio Emilia, varia a Pistoia, tot i que molts dels seus
principis pedagògics estan relacionats, a aquest context s’anomenen àrees i també són un
servei educatiu municipal. Les àrees s’ubiquen a la ciutat de Pistoia, no estan dintre de
les escoles, com hi estan a Reggio Emilia, sinó que és un espai extern, on els infants hi
acudeixen cada cert temps. Totes les àrees compten amb un atelierista especialitzat,
espais on es permet crear, entrar en acció, reflexionar, adquirir uns aprenentatges
específics de la manera més vivencial possible. Cal esmentar que, a les escoles infantils
pistoiese també es treballa l’expressió artística, ja que compten amb espais i materials
preparats, però no es treballa tan acuradament com pot fer-se a l’àrea, on l’atelerista
proporciona major atenció i una mirada diversa cap a l’art.

L’àrea blu, especialitzada en treballar l’expressió artística és un espai pensat i cuidat que
desprèn una sensibilitat estètica, un ambient acollidor, que promou la sorpresa i ajuda a
desenvolupar aquest sentit estètic que persegueix i estimula, alhora, la curiositat i la
imaginació dels infants i adults. Un espai arquitectònicament preparat per crear amb les
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mans, expressar-se creativament, explorar de manera lliure, mentre s’elaboren els
diferents projectes artístics. A l’atelier els infants poden trobar diferents instal·lacions o
obres d’art dels artistes locals, obres que capten l’atenció i l’interès dels més petits.
Aquest espai no pretén donar lliçons als infants referents a què és l’art, sinó que es pretén
desenvolupar en els nins i nines la seva pròpia expressió, en un context adequat,
acompanyat d’un professional i materials múltiples, que afavoreixen la creativitat. D’aquí
que sigui rellevant aquesta experiència, la qual pot suposar pels infants una oportunitat
per conèixer la varietat i diversitat d’expressions artístiques, i ajudar, alhora, a adquirir
seguretat i llibertat expressiva. L’àrea blu, a través d’una proposta de l’ajuntament de
Pistoia, al llarg del matí rep petits grups d’infants de les escoles infantils (3-6 anys) amb
els quals es porta a terme una determinada proposta de jugar i experimentar amb l’art.
Alguns capvespres l’àrea també està oberta per realitzar activitats extraescolars on es
presenten diverses propostes com les de Pomeriggi con... (Capvespres amb...). Es proposa
de fer experimentar als infants les tècniques de diferents artistes contemporanis com
Pollock, Kandinsky, Duduffet, Eric Carle, Buscioni, etc. conèixer com treballaven alguns
artistes fa que els infants pensin, elaborin, comparin i expressin opinions i emocions de
les diferents obres artístiques.

La gran varietat de materials, el mobiliari, la documentació, les seves tonalitats i la llum
són aspectes molt cuidats, que ajuden a crear aquesta atmosfera que es persegueix. Els
materials i els instruments de l’àrea són, la majoria d’aquests, de reciclatge, els quals
ofereixen moltes oportunitats als infants. Els infants poden escollir d’entre el material de
reciclatge aquells que més li atreuen l’atenció per expressar-se. Aquest material no és
costós i molts cops els arriba de les famílies, que recullen tot allò que troben i no els
serveix. Així, el taller es concep com un lloc especial, ric amb idees i suggeriments, amb
propostes de joc i activitats per permetre als infants que emprenguin els seus propis
itineraris personals d’investigació i expressió.

Les propostes de l’àrea tracten d’oferir oportunitats, posant en contacte als infants amb
diferents experiències artístiques, desenvolupant la seva sensibilitat estètica, creant així
itineraris educatius que tinguin coherència i sentit en la vida de l’infant. Aquestes
propostes no són aïllades, sinó que tracten d’oferir a l’infant ocasions noves per estimular
la seva curiositat i imaginació. Cal esmentar que aquestes propostes s’adapten a cada grup
concret d’infants, tenint en compte les seves característiques i interessos. Alguna vegada
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els itineraris temàtics tractats són els monuments i les places de la ciutat de Pistoia, altres
el retrat, o la relació entre l’art i la natura, etc. En definitiva, a l’àrea blu s’hi ofereix un
espai, uns materials i instruments que permeten als infants construir i desenvolupar una
proposta artística amb la intenció que els remogui, els impliqui a endinsar-se en la seva
obra, a estar a gust en un context tranquil i relaxat, que respecta i promou nous estímuls
creatius. Un espai que els convida a créixer, on s’observa, es compara i es descobreix
propostes i resultats expressius nous, fins i tot, a vegades inesperats.

10. PROPOSTA REALISTA I PRÀCTICA PER TREBALLAR L’ART I
L’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA A LES NOSTRES ESCOLES
10.1 Breu recorregut:
Cal considerar que el model pedagògic de Reggio Emilia només existeix a Reggio i
difícilment es pot copiar la seva experiència que té les seves característiques pròpies, els
seus orígens i fonaments a una política, societat, moment històric determinat, així com
també una determinada economia i cultura. Així i tot, fixar-nos en Reggio Emilia ens
ajuda a extreure moltes idees innovadores, projectes emprenedors, parar atenció en les
característiques arquitectòniques de l’espai-ambient, el rol dels professionals, la
implicació de la comunitat educativa i el seu projecte compartit, el respecte que s’atorga
als drets dels infants, estudiar el taller com espai preparat per atendre l’art, entre altres
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aspectes. El conjunt d’aquests factors és el que possibilita un context ric i de qualitat que
respon als drets i necessitats dels infants.

Cal esmentar que al llarg d’aquests darrers anys comencen a sorgir a la nostra comunitat
experiències educatives innovadores, conscients que cal apostar per una nova mirada
d’infant, un model diferent d’escola. És evident que la societat està canviant, per tant,
també cal que canviï l’escola. Aquests canvis que trenquen amb la concepció d’escola
tradicional estan promovent noves metodologies d’ensenyança, que aposten per una
educació més integral, on l’infant sigui el protagonista del seu aprenentatge. Escoles on
s’eduqui des de l’experiència, des del pensament crític i on es convidi a pensar. Tot i així,
aquest canvi que comença a sorgir a la nostra comunitat autònoma és molt recent i
necessita temps per consolidar-se amb uns fonaments i principis estables com els de
Reggio Emilia o Pistoia. Un dels grans abismes que ens separa de les escoles reggianes,
i també de Pistoia, és la història que tenen, aquesta lluita per aconseguir uns serveis
educatius públics i de qualitat, uns serveis dignes per la infància. Una comunitat que
compta amb un llarg recorregut històric i cultural que té els seus inicis a finals dels anys
seixanta.

Actualment, ens trobem amb models d’escoles que estan apostant per un canvi educatiu,
però per establir uns fonaments segurs, els docents necessiten anar introduint aquestes
innovacions poc a poc i de manera reflexiva. Aquests canvis metodològics suposen
plantejar-se infinitat de qüestions i plantejaments en un context escolar que està ple
d’incerteses. Incerteses perquè estam construint una nova concepció d’entendre l’escola,
el desenvolupament dels infants, el seu aprenentatge, el rol dels mestres, entre altres
aspectes. En educació no podem moure’ns en un horitzó sense rumb ni sense principis
ferms i estables, sinó que necessitem tenir clar els motius pels quals generem un canvi,
per molt petit que sigui, però aquest ha de comptar amb una convicció per part de tot
l’equip educatiu del centre. Els canvis, a més, necessiten temps per consolidar-se, ja que
difícilment els resultats es veuen a curt termini.

Pel que fa al treball de les arts plàstiques, el currículum d’educació infantil de les Illes
Balears (Decret 71/2008, de 27 de juny) inclou les arts en l’educació considerant-les un
mitjà de comunicació i representació. Remarca que les escoles han d’afavorir, al llarg
d’aquesta etapa, la relació entre els diferents llenguatges. Aleshores, és important que es
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realitzi en un entorn proper i significatiu, on s’escolti, es proporcioni seguretat i es
respongui afavorint la inclusió d’eines per el desenvolupament del llenguatge artístic. Per
garantir l’expressió artística i creativa a les escoles, les comunitats italianes de Reggio
Emilia i Pistoia compten amb l’atelierista, com especialista i professional que s’encarrega
de treballar les arts plàstiques, però a les nostres escoles aquesta responsabilitat recau en
el mestre de cada aula. Aleshores, podríem dir que l’aprofundiment en el llenguatge
artístic depèn de la formació i l’actitud de cada mestra.
10.2 Aproximació realista: el treball per ambients
Considero que l’aproximació més realista i pràctica per treballar l’art a les nostres escoles
seria mitjançant la coneguda metodologia del treball per ambients, que de cada cop més
comença a funcionar en centres d’educació infantil. El treball per ambients consisteix en
organitzar espais, temps i agrupaments de tal manera que cada aula del centre està oberta
i possibilita un tipus d’activitat en concret, com per exemple, tallers, joc simbòlic,
construcció, biblioteca, art, manipulació i experimentació, etc. Durant un horari
determinat, en el moment d’ambients, es mesclen infants de 3, 4 i 5 anys, per tant es
formen grups d’edat heterogenis. Els treball per ambients és una metodologia inclusiva
on cada infant troba la manera d’actuar i fer segons el seu estat maduratiu, les seves
necessitats i els seus interessos. Tot i que el mestre no és protagonista dins el joc, té una
feina prèvia realment important, ja que ha d’organitzar l’espai de forma que els infants
puguin desenvolupar al màxim les seves habilitats, i cobreixin les seves necessitats i
motivacions. Així doncs, el rol del mestre consisteix en dissenyar, preparar, suggerir i
atorgar el protagonisme de l’acció i aprenentatge a l’infant. L’observació permet conèixer
millor als nins i nines, així com també ajuda a detectar les seves necessitats reals i
respectar-les. Inevitablement, el treball per ambients comporta una sèrie d’innovacions
metodològiques ja que la redistribució dels espais i materials implica canvis educatius
importants. Segons Vecchi, “l’ambient és un element que percebem de manera
contundent i expressa idees, no només sobre l’espai, sinó sobre els seus habitants, les
seves possibles relacions amb l’ambient i amb els demés. Els ambients construïts són
sempre finestres per les idees” (Vecchi, 2013, p.144). Cal tenir en compte que el treball
per ambients també necessita implicació i reflexió constant des dels seus inicis, així com
estar obert a canvis continus.
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El treball per ambients s’adapta a una nova concepció d’infant. Un infant més autònom,
creatiu, dinàmic, curiós, que necessita de les relacions amb els altres pel seu aprenentatge,
un infant en llibertat per fer, decidir, etc. A grans trets, considero que el treball per
ambients afavoreix els següents aspectes:


Aprendre a través del joc i l’experimentació.



Desenvolupar la creativitat.



Afavorir el desenvolupament de les habilitats socials, de pensament, empatia, etc.



Potenciar el treball en grup i l’aprenentatge cooperatiu.



Donar resposta a les necessitats dels infants.



Respectar la diversitat i afavorir l’autonomia dels infants.



Etc.

El treball per ambients garanteix treballar els continguts de les diverses àrees del
currículum de l’etapa d’educació infantil, per això per facilitar la comprensió d’aquests
és adequat relacionar una àrea amb un ambient del centre. Així, pot existir un ambient
destinat al llenguatge matemàtic, un altra al llenguatge oral, com pot ésser la biblioteca,
un exclusiu per treballar el llenguatge artístic, un nou ambient per el llenguatge musical,
un altre per donar resposta a l’àrea de coneixement de l’entorn (experimentació, hort
escolar, etc.) i finalment l’àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal, es pot
lligar amb algun dels ambients anteriors o d’altres. Treballar mitjançant una metodologia
globalitzadora afavoreix que els infants es desenvolupin de manera autònoma a partir
d’experiències sensorials, de moviment, pensament, etc. mitjançant un aprenentatge més
vivencial que estimula la seva curiositat i les seves ganes d’aprendre.

L’ambient destinat a art és important que estigui ubicat en un espai adequat, ample, que
compti amb l’entrada de llum natural. Efectivament, aquesta ubicació depèn de les
característiques de cada centre i aules, les quals varien d’un o altre context. Aquest espai
ha d’estar estèticament preparat, on és molt important que hi hagi panells de
documentació que possibilitin projectar les creacions dels infants. Un ambient on el dret
a la identitat de cada persona pot trobar-hi una acollida, intercanvi i enriquiment mutu.
La documentació i projecció de diferents creacions dels infants ofereix una comunicació
entre infants, infants – mestres, famílies, i alhora proporciona una qualitat estètica a
l’espai, on es valora l’infant en totes les seves dimensions.
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L’infant a l’ambient artístic necessita disposar de temps per realitzar els seus projectes
amb calma, seguretat, confiança i sense pressions per part de l’adult. Quan parlem de
temps no ens referim únicament a la concepció cronològica, sinó també a un temps per
créixer i aprendre. Oferir un temps sense presses fa que els nins/es gaudeixin de l’art,
s’impliquin emocionalment i experimentin. Proposar temps per aturar de pintar, mirar les
pròpies creacions, contemplar-les de prop i d’enfora, tenir uns segons per pensar i
continuar amb el seu projecte, adoptant una altra visió o perspectiva. En tot això l’adult
hi té un paper molt rellevant ja que és el que ha d’ensenyar a l’infant a mirar i estimar les
pròpies creacions, a més, també és l’encarregat de suggerir reptes i propostes, que no
siguin aïllades ni pobres, sinó obertes i lliures. Per portar a terme aquestes propostes
artístiques cal aprendre a escoltar als infants per tal que aquestes s’adeqüin a les seves
necessitats i interessos, al cap i a la fi, són ells els protagonistes dels seus aprenentatges i
creacions artístiques. L’infant necessita d’un professional preparat, sensibilitzat per
l’expressió artística i creativa, que convidi als infants a fer les seves pròpies obres d’art,
però partint d’una proposta suggeridora, sense que aquesta sigui cap model a copiar, sinó
on es permeti l’espontaneïtat i la lliure creació. Suggerir propostes o tècniques artístiques
als infants afavoreix trencar amb la rutina de fer sempre el mateix amb el mateix material,
essent més lliures d’experimentar, provar i crear projectes nous i plaents.

L’espai elegit per focalitzar el treball artístic ha de possibilitar als infants portar a terme
un treball més precís, més concentrat, però també elaboracions conjuntes, en grup. Així,
s’atén a una concepció més globalitzadora de l’art, on poder comptar amb un espai més
íntim, més relaxat, individual, on l’únic artista és un mateix, així com també oferir la
possibilitat de disposar d’un context de trobades, dinàmic, per elaborar creacions
artístiques en equip o petits grups. En aquest segon espai els infants poden aprendre uns
dels altres, enriquir-se els petits dels més grans, i on els grans aprenen a ser responsables
dels més petits, on cal arribar a acords, negociar, entrenar habilitats socials diverses, etc.
Un espai on l’art es va transformant i modificant gràcies a les aportacions de múltiples
infants que s’hi apropen i hi intervenen.

L’ambient d’art també pot anar en relació amb construir projectes arquitectònics. Al cap
i a la fi, art i arquitectura són elements que comparteixen molts dels objectius i principis.
L’art necessita d’espais atractius que puguin possibilitar expressions lliures,
desinhibidores i creatives, espais que contenguin una bellesa estètica, on l’arquitectura
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també hi té un paper molt rellevant. Alguns exemples de materials no estructurats que pot
haver-hi a aquest espai seria: tubs de plàstic i cartró, fustes de diferents formes i mides,
capses de cartró, peces de fusta amb escorça i sense escorça, peces de lego, pinyes, pedres,
troncs d’arbres, etc. On els infants puguin escollir el material que desitgin per realitzar
construccions i projectes arquitectònics lliurement. És important que els infants tinguin
la possibilitat d’elaborar petites i grans construccions, ja que no és el mateix treballar amb
material més petit que amb blocs de gran proporció, on les habilitats i destreses que es
porten a terme són molt diferents. És per mitjà de la manipulació de materials i per les
possibilitats combinatòries que aquests ofereixen (apilar, posar a sobre, a sota, al davant,
al darrere, juxtaposar, etc.) com els infants inicien la construcció i deconstrucció. Per
mitjà del joc, els infants s’introdueixen a la comprensió de les diferents formes i relacions
espaials, molt relacionades amb l’arquitectura.

La mestra encarregada de l’ambient artístic ha de ser algú amb una certa sensibilitat per
aquest llenguatge, que li agradi l’art i compti amb habilitats suficients per
responsabilitzar-se d’aquest àmbit. A més, seria important que la persona especialista en
aquest ambient tingui una certa experiència en aquesta àrea o, almenys, hagi assistit a
nombrosos cursos per apropar l’art a l’etapa d’educació infantil. No s’ha de negar la
certesa que és difícil treballar l’art una sola mestra, sobretot perquè implica la despesa de
més temps per preparar l’espai, el material, encarregar-se de la documentació, de
l’adequada atenció als infants, així com també la neteja del material que aquest entorn
artístic implica. Seria ideal que a la nostra comunitat també poguéssim comptar amb la
sort de poder tenir una atelierista, o una persona especialitzada en treballar les arts
plàstiques, però a l’actualitat difícilment això pot ser possible. Com alternativa a això,
penso que pot ser positiu el suport d’una altra mestra a aquest espai, per exemple la mestra
que fa de +1, sempre que sigui possible.

Dissenyar un ambient on s’atengui el llenguatge artístic implica, igual que qualsevol altre
ambient, pensar amb determinats paràmetres com: espai, temps, material i relacions. Com
s’ha esmentat, és summament important l’espai elegit, que compti amb la suficient llum
natural o amb grans vidrieres. És convenient que l’espai sigui ampli, que no entorpeixi el
pas ni promogui distraccions. L’ambient ha d’anar en coherència amb una imatge rica
d’infància, on es respecti el seu temps i els seus ritmes. Els materials i estris a l’ambient
artístic no han d’estar col·locats en prestatgeries altes i llunyanes a l’infant, ni aquest
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tampoc ha d’estar fora del seu abast, sinó que preferiblement ha d’estar a la seva altura i
ser visible per ells. D’aquesta manera ells poden observar els materials dels que disposen,
agafar-los, sense necessitar de demanar a la persona adulta perquè els ho apropi o faciliti.
L’ambient artístic ha de comptar amb una gran diversitat de material no estructurat i de
reciclatge, que no encamini propostes concretes, i que afavoreixi l’espontaneïtat. De fet,
des del centre es pot demanar a les famílies que col·laborin a dur material de rebuig a
l’escola. Finalment, l’ambient ha d’afavorir les relacions entre els propis infants i l’adult,
on es consideri que totes les creacions són úniques i especials. Relacions que afavoreixen
descobertes, intercanvis, aprenentatges diversos, habilitats socials distintes, etc.
10.3 Una experiència artística: treballar per ambients al CEIP Sant Miquel
El CEIP Sant Miquel és una escola petita situada a la localitat de Son Carrió, que pertany
al terme municipal de Sant Llorenç. Des de fa dos anys el centre ha canviat la seva
metodologia tradicional dels llibres de text i les fitxetes al treball per ambients. Els motius
d’aquest canvi van ser, principalment, per la incongruència que hi havia entre l’etapa
d’infantil i primària. Primària ja feia anys que es treballava a través d’una metodologia
innovadora, mentre que a infantil encara hi havia una predominança del treball per fitxes.
L’equip de mestres considerava que havia d’existir una continuïtat entre ambdues etapes
educatives, sinó no tenia sentit. A mes, s’adonaren de la necessitat dels infants,
necessitaven un aprenentatge més dinàmic, més integral, que donés resposta a les seves
necessitats i interessos. Ser una escola petita, possibilita una comunitat educativa on tots
els infants coneixen els espais i les mestres del centre. Aquest clima familiar afavoreix
que es creí una actitud de seguretat i confiança entre els infants, així com una major
participació formal i informal de les famílies.

Els ambients al CEIP Sant Miquel tenen lloc de les 12:15h fins les 13:30 cada dia, de
dilluns a divendres. Durant aquesta hora i quinze minuts els infants transcorren pels
diferents espais, viuen, juguen, aprenen, es relacionen, cooperen,... mentre transiten els
ambients d’aprenentatge. L’escola compta amb ambients molt diversos, que responen als
continguts i àrees del currículum d’educació infantil, aquests són: art i construccions, llum
i ombres, ecosistemes, hort, biblioteca i, finalment, petita ciutat. Pel que fa a l’ambient
d’art i construccions, aquest va enllaçat, ambdós conviuen en el mateix espai i
comparteixen la mestra encarregada d’aquest, la qual fa propostes atractives i
suggeridores per promoure la creativitat, la lliure expressió i la imaginació dels infants.
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Aquest ambient s’adapta a les diferents edats i nivell maduratiu dels infants d’entre 3 i 6
anys, oferint un àmbit adequat de qualitat perquè els infants desenvolupin les grans
potencialitats que posseeixen.

L’ambient d’art i arquitectura, al CEIP Sant Miquel, té els següents objectius, tots ells
relacionats amb les àrees del currículum d’educació infantil:
a) Manipular i experimentar en les diferents formes i textures a través dels sentits.
b) 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.
c) Identificar i acceptar els propis sentiments, emocions, necessitats, vivències o
preferències i ser cada cop més capaços de denominar-los, expressar-los, regularlos i comunicar-los als altres.
d) Treballar la motricitat fina.
e) Construir a partir de diferents materials naturals estructurats i no estructurats.
f) Aproximar-se al coneixement d’obres artístiques expressades en diferents
llenguatges i, progressivament, als elements que les composen, realitzant
activitats creatives, de representació i expressió artística.
g) Interessar-se, apreciar i respectar les produccions artístiques i expressives pròpies
i les dels companys.
h) Desenvolupar interès i curiositat cap a l’art.
i) Conèixer les característiques pròpies dels diferents materials i estris.
j) Assolir els hàbits de neteja després d’emprar diferents materials.
Els infants quan transiten per l’ambient d’art i construccions/arquitectura hi solen estar
una bona estona abstrets en les seves produccions artístiques, gaudint de les seves
descobertes, compartint aprenentatges amb els demés companys, etc. Els infants de 3, 4 i
5 anys aprenen uns dels altres i es contagien entre si, a més, l’expressió plàstica esdevé
un llenguatge expressiu de vital importància. A continuació s’exposen algunes
experiències que han presenciat els infants a l’ambient d’art i arquitectura. Instants
fugaços, reals, carregats d’un significat amagat, que si no observem amb molta atenció,
no podem captar aquests moments d’aprenentatge i expressió.
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“Habitar un lugar que es agradable y está bien
cuidado se percibe como una condición del
bienestar físico y psicológico y, en consecuencia,
como un derecho de las personas en general y aún
más de los niños y las niñas, de todos los niños y de
todas las niñas” (Vecchi, 2013, p. 144).
Quan es permet pintar en llibertat els infants poden
projectar

vivències,

sensacions,

emocions,

experimentar amb el color, amb les traces, etc.
vivències que fan possible el seu potencial creatiu i
artístic dels infants.

“La interacció, la trobada amb l’altra persona, les relacions d’intercanvi entre criatures
són fets quotidians a l’escola i estan representats per una gran incertesa”. (Boneta &
Hoyuelos, 2010, p.15). Instants on els infants desitgen estar junts per portar a terme
projectes compartits o compartir moments vitals. En Miquel amb el fang, alguns
escuradents, branques i fulles d’arbres va realitzar un ratolí. En David, al final del seu
projecte, es va apropar per observar el que feia i li va suggerir algunes modificacions. Un
projecte individual, que amaga descobertes, sorpreses, inquietuds, projectes interns,
aprenentatge cooperatiu i per observació, entre d’altres.
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Pintar pel propi plaer de pintar, fer
traços sense una intenció prèvia, per
gaudir del procés més que del resultat.
Descobertes artístiques que mesclen
colors, materials diversos i estris. A
més, el disseny d’una obra plàstica
implica reflexió, els infants han de
saber triar, prendre decisions i escollir
amb precisió els materials de reciclatge
que tenen al seu abast. Instants submergits en una relació dialògica entre l’infant i la
pròpia creació artística. Podem observar en la imatge com en Pau mostra una gran
necessitat d’experimentar, d’explorar les seves qualitats a través dels sentits, d’observar
atentament els canvis que s’esdevenen en la seva obra artística.

“L’ésser humà converteix els espais en àmbits perquè és “un ésser que habita” i que crea
àmbits de trobades i convivència” (López Quintás, 2009, p.21). Els infants poden arribar
a ser grans manipuladors i transformadors dels espais, són capaços de construir, canviar
i inventar possibilitats que fins aleshores no s’havien imaginat. D’aquesta manera els
infants fan front a nous reptes i oportunitats d’aprenentatge.
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Els nins i nines, durant el moment
d’ambients,

fan

i

desfan,

construeixen, inventen i juguen.
Mitjançant projectes individuals o
col·lectius,

els

seus

dissenys

arquitectònics es converteixen en un
art que es fa visible. Un art que alhora
cerca la bellesa estètica.

El que ocorre dia a dia en el moment d’ambients al CEIP Sant Miquel és sols una petita
aportació per posar en evidència les riqueses que ofereix aquesta metodologia de treball
per ambients d’aprenentatge. L’art adquireix un sentit i un significat si deixem que els
infants escullin allà on volen estar, on es senten més còmodes, elegeixin amb qui realitzar
les seves creacions o propostes, es doni temps, on es respecti el desenvolupament dels
infants i es promogui la seva autonomia, etc.
10.4 Per acabar:
Abans de tancar aquest treball, m’agradaria insistir amb la importància de construir un
model d’escola de qualitat, que aposti per la defensa dels drets dels infants. Una escola
lligada al nou temps, als canvis esdevinguts, a la nova concepció d’infant. Com a docents,
no ens hem de resignar, no podem caure en una actitud pessimista, ja que de tots nosaltres
depèn la construcció d’un nou model educatiu. En aquesta professió no podem perdre mai
la il·lusió ni l’entusiasme. Per adonar-nos de la importància d’aquestes paraules,
m’agradaria citar, altra vegada, a Loris Malaguzzi, que parla de projectar un futur amb
optimisme.
“Tenemos que darnos cuenta de que hoy es muy difícil ver y pensar el futuro;
pero si tanto a nosotros mismos como a los niños les privamos del futuro, les
dejamos sin una esperanza de rescate, una esperanza de hacer mayor, de
lograr mayor y de ser más felices que hoy, y si continuamos llevando a cabo
esta proyección de vida, de algún modo estaremos mutilando algo que es del
niño y del adulto. Habrá que ver cómo y si es posible alimentar, también en
situaciones difíciles, el hecho de que el niño conserve un hilo de esperanza”
(Malaguzzi, 1993, p.247).
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