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Resum:
Aquest treball de recerca se centra en l'educació sensorial en infants de 3-6 anys, partint
d'un recull de propostes de didàctica artística. A través de certs materials i tècniques,
explorem des de l'educació artística l'experimentació sensorial com el canal principal de
descoberta i desenvolupament dels infants.
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Abstract:
This work of research is focused on sensitive education for children from three to six years
old. We will start from a collection of didactic artistic proposals and we will see how, through
some materials and techniques, sensorial experimentation is the main source for children to
discover and to develop, and also how artistic education is ideal to work with the senses.
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1. Introducció.
1.1. Justificació.
Experimentant en l’entorn a través dels nostres sentits, percebem allò que ens envolta i es
desencadena en nosaltres tota una sèrie de sensacions que ens informen i ens permeten investigar i desenvolupar-nos tant com a persones úniques que som com com a subjectes dins un
entorn compartit. Vila (2005: 27) cita a Triadó (1992) que afirma que: “les sensacions són els
canals bàsics que permeten que la informació sobre l’estat del propi organisme i sobre els
fenòmens externs arribi al cervell. Les percepcions són les sensacions organitzades en pensaments”.
Per tant, partim del principi en que a l’escola d’infantil s’ha de promoure l’experimentació
sensible per part dels infants, per un desenvolupament ric, tant a nivell físic com emocional.
Si pensem en l’art, veiem que es tracta de la principal manifestació del que sentim, l’art és
expressió. A través de l’art, l’artista comunica les seves percepcions, és la manera de
conèixer-nos i d’expressar-nos com a persones individuals i especials que som, de veure el
nostre propi punt de vista sobre allò que sentim en desenvolupar-nos en l’entorn. L’objectiu
principal de l’educació artística hauria de ser el de desenvolupar i educar la sensibilitat de
l’infant ajudant-lo a tenir una manera pròpia de veure, de tenir criteri i no ser un simple
observador, sinó també a ser una persona activa i creadora, a inspirar-se, a obrir-se, a conèixer
la mirada d’un mateix i d’altres persones que perceben la realitat des d’un punt de vista
diferent, a sentir plaer... Dit això, entenem que l’art no té sentit fora l’educació sensible, ja
que els impulsos sensorials fan possible el fet de percebre les situacions en tots els seus
aspectes: de manera auditiva, olfactiva, tàctil, visual i gustativa i després, aquests són passats
pel filtre personal i són viscuts d’una manera o d’una altra, en funció de les pròpies
característiques i aquí és on entra l’art: la manifestació i la interpretació personal.
Aquest procés és un cicle: de les sensacions a l’art i d’aquest a les primeres una altra vegada, de fet, Gratacós (2006: 54) apunta que Harf (1998) ens comenta que:
"La sensopercepció compleix un doble paper: és la base que permet
l’elaboració d’imatges mentals. És simultàniament base i conseqüència: estem parlant, movent-nos, accionant d’alguna manera i també estem realitzant anada i tornada constant entre el que surt i el que entra.
Les imatges evocadores de la realitat reprodueixen, en l’interior del
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nostre psíquic, el que ha captat de manera més fidel possible, tot i que
sempre estarà tenyida de subjectivitat la manera particular de reflectir
el que s’ha viscut. Les imatges productives sorgeixen originalment de
l’establiment de relacions entre les imatges evocadores i condueixen a
la producció de noves imatges”.
Així doncs, si entenem això, per què no educar d’una manera no tant fragmentada i aïllada,
sinó més globalitzada, entenent aquests processos com a un conjunt cíclic? Per què no fer
servir l’art com a base, suport i excusa per treballar els sentits?. De fet, podem afirmar que les
sensacions són allò que donen pas a l’acció imaginativa i creativa.
Moreno (2013: 334), fent referència a Bautista (2010) ens diu que aquest:
“parla sobre la importància de presentar als alumnes diferents
materials, per a que rere la seva manipulació i experimentació
provoqui estímuls pel desenvolupament d’aptituds lingüístiques,
motrius, emocionals i psicològiques. Els nins han de grapejar, tocar,
temptejar, palpar, de manera física els objectes, per a poder aprendre a
partir d’ells”, i que Heiland (1982) “afirma que l’educació preescolar
està justificada per l’imprescindible que l’educació sensorial es fa
present en aquesta etapa, ja que els nins que passen del primer cicle
d’educació infantil, havent rebut una pedagogia abundant en lo
sensorial, han de seguir rebent-la, majoritàriament en el primer curs
del segon cicle d’educació infantil”.
Tenint en compte doncs que la riquesa en educació sensible i educació artística és
imprescindible especialment en l’etapa d’infantil, cal dir que actualment el nostre currículum
encara deixa molt que desitjar en quan a la presència i la concepció que es fa d’aquestes. Si
ens fixem en el que diu el Currículum d’educació infantil de les Illes Balears, podem veure
algunes premisses com per exemple: “tots els plantejaments educatius s’han de fonamentar
en diversitat de processos receptius (observació, escolta, anàlisi, reflexió) i productius
(expressió, experimentació, descoberta, creació, interpretació i valoració)”, aquí, podem
veure com es fa una petita referència a l’experimentació, a la creació... tot i així, la resta del
document ens transmet la idea de l’educació artística com a matèria a part, aïllada, com si
només es tractés de classes de plàstica tancades i dirigides, cosa que es distancia de cada cop
més de l’esperit real de l’art i l’experimentació. A més a més, en alguns apartats, com per
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exemple el que parla de comunicació, veiem que es dona molta (i principalment) importància
a la lectura i l’escriptura, com també es parla dels mitjans audiovisuals. Tenint en compte que
estem parlant de l’etapa d’infantil, no seria més lògic que com a canal d’aprenentatge de
comunicació i expressió hi figurés l’art?.
En resum, tant en les orientacions metodològiques com en les diferents àrees veiem que en
distints moments es parla de desenvolupar en els infants el criteri, l’expressió, la reflexió,
però no s’especifica que l’art i l’experimentació són pioners per aquest aprenentatge. Veiem
una Necessitat d’enfocar l’art i l’experimentació sensorial en la seva globalitat i importància
de la seva presència en el desenvolupament global infantil, no només com a matèries aïllades.
Per tant, podem dir que aquesta investigació també es justifica en l’intent de canviar
l’enfocament que es fa de l’educació artística i l’experimentació sensorial en les escoles.
A més a més, també cal parlar sobre la importància de donar pas a l’experimentació i
desenvolupament de tots els sentits. Avui en dia, el sentit de la vista resulta molt més
estimulat que la resta, vivim en un món on predominen els jocs tecnològics, la televisió i
altres mitjans àudio-visuals. Després de la vista, l’oïda seria el següent sentit més utilitzat,
però, i el tacte, l’olfacte i el gust? Aquests tres sentits són de cada cop més marginats. Si
visitem diferents escoles, veiem que la majoria de les activitats artístiques que s’hi fan estan
directament relacionades amb la vista, desenvolupen el sentit i l’art plàstic – visual, i després
l’auditiu (amb la música, el cantar...) deixant més de banda altres arts que ens proporcionen
gust, olfacte i tacte (com per exemple, l’escultura). Per tant, des de l‘escola també és un deure
ajudar a equilibrar la balança en aquest aspecte per comptar amb un desenvolupament sensible
ric i complet.
A més a més, també cal esmentar que no només es tracta d’estimular els sentits, sinó també
cal connectar aquests amb la ment, amb la raó, el pensament, una reflexió a la qual dediquem
un capítol propi en aquest treball.
En conclusió, i com diu Vega (2006:14): “Com educadors i educadores volem que gaudeixin i adquireixin recursos com la capacitat d’observar el món i investigar en ell, de poder
parlar de els coses havent-les interioritzat, de sentir plaer en experimentar i cercar la causa i
l’efecte de les accions, etc. En definitiva, el que volem és incentivar-los per a que participin
activament en la construcció del seu propi coneixement.”
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1.2. Objectius.
Aquest treball té com a objectiu bàsic investigar i ampliar informació sobre la tasca docent
a l’hora de desenvolupar i estimular els aparells sensitius dels infants. Partint d’unes idees i
opinions pròpies, cercarem les d’altres autors per poder afirmar, rectificar i/o millorar les
primeres.
A més a més, i sobretot, aquesta investigació pretén transmetre una actitud a adoptar per
part del docent de cara als infants i a la manera d’educar la seva sensibilitat, sorgint així, un
tercer objectiu que és el de justificar i promoure l’enllaçament entre l’art i l’experimentació
sensorial.
Per últim, podríem dir que ens centrem en la recerca d’una metodologia per dur a terme a
l’aula que resulti creativa i alliberadora, ja que creiem que són els dos aspectes fonamentals
per poder desenvolupar òptimament els sentits i la creativitat.

1.3. Estat de la qüestió.
L’interès per l’educació sensible sorgeix durant el segle XX i principalment a través de la
figura de Maria Montessori, que ens explica que els infants es desenvolupen a través dels seus
sentits gràcies al fet de manipular materials amb les seves pròpies mans. A partir d’aquí, els
nins i les nines exploren, descobreixen i construeixen. El que també s’ha de tenir en compte,
és que la pedagoga defensava l’autonomia, la independència i la capacitat d’escollir de
l’infant, donant-li així la possibilitat de tenir iniciativa i dur a terme un procés de desenvolupament regulat pels propis ritmes d’aprenentatge, motivacions i necessitats.
Lora (1991: 85) ens parla de Séguin (1845), qui va ser mestre de Montessori i del qual partiren les teories d’aquesta, i ens diu sobre aquest que:
“Va aconseguir que el nin fes ús correcte de les coses, interioritzés
nocions i desenvolupés el seu pensament, contribuent a fer més fàcil el
seu trànsit de l’estat sensoriomotor al de les operacions concretes i
després al camp de l’abstracció. Quan Piaget encara no havia emprés
els seus treballs d’epistemologia genètica, Séguin ja va entreveure alguns dels seus problemes i va tractar amb obstinació de resoldre’ls.”

4

Agramunt i altres (2002: 200) afegeixen que:
“El mètode ofert per Maria Montessori (1870 – 1952) es basa en la
filosofia de l’educació activa i sensorial. Montessori presenta abundant
exercicis que contribueixen bàsicament a l’educació i desenvolupament
dels sentits, en especial oferint activitats d’aprenentatge que influeixin
en el desenvolupament motor, sensorial i intel·lectual. [...] El mètode
[...] té com objectiu el desenvolupament de quatre camps d’estudi bàsics:


El dibuix



L’aritmètica



L’escriptura



La lectura

Per a cada un d’aquests blocs temàtics, Montessori oferia un conjunt
d’activitats didàctiques, especialment sustentades en una complexa i
variada bateria de materials d’aprenentatge. Així, per exemple, amb els
materials dissenyats pel desenvolupament del sentit de la vista els nins
havien de dur a terme activitats que implicaven esforç sensorial i muscular, exercicis de memòria visual, activitats d’estimulació de l’olfacte,
de reconeixement de formes i qualitats i altres.”
Així doncs, podem veure que en un moment donat de la història, sorgeix un clar interès per
donar la volta a la metodologia educativa tradicional per donar-ne pas a una de nova que parteix de l’ús del propi subjecte com a protagonista del seu aprenentatge, el qual té dret a utilitzar els seus mitjans físics per desenvolupar-se i comprendre el món. Això, a més a més, ve
acompanyat de diferents “camps d’estudi”, entre ells, hi trobem l’art, representació de la percepció sensible de l’ésser humà.
És sabut que des de que naixem, els sentits són la porta que ens permet comunicar amb el
nostre entorn, possibiliten la comunicació entre allò exterior i allò interior de la persona, aprenem i ens desenvolupem percebent estímuls i creant judicis, hipòtesis, significats... sobre
aquests. És a dir, rebem informació i la incorporem en forma de idees i conceptes.
Aquesta idea ha estat investigada i promoguda per diferents autors (psicòlegs, científics,
pedagogs...), com per exemple, i així com ens diu Gratacós (2006: 53): “Denise (1984: 39),
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que, fent referència a Holt (1964) ens parla de la imatge mental: "la representació subjectiva
atenuada d’una sensació o una percepció sense la implicació sensorial corresponent, present
en la consciència del subjecte despert com un element del pensament". ”
Pujols (2013: 6) i citant a Piaget (1983), ens assenyala que ”Hem de donar als nens i les
nenes l’oportunitat de sentir abans de comprendre, d’experimentar abans de conèixer, ja que
no hi ha res en la intel·ligència que no hagi passat abans pels sentits.” Amb això, autors que
han passat a la història com a pares de la pedagogia, afirmen la necessitat humana
d’experimentar sensitivament, especialment en l’etapa d’infantil, com a font indispensable de
coneixement i formació.
Tocant a l’àmbit artístic, ens trobem també amb alguns autors contemporanis com Vallès i
Calbó (2010: 85), els quals afirmen que “Des del primer moment, l’ésser humà és creador i
receptor alhora, i, alhora també, dóna sentit al que fa i al que percep: ho converteix en un
símbol per a compartir significat.” A més a més, ens parlen de les dimensions que configuren
la competència cultural i artística: productiva (expressió), creativa, tècnica, representacional i
simbòlica, cultural (coneixement), cognitiva, multicultural, crítica, ètica, emocional i estètica i
lúdica. Tot això, afirma la teoria de que l’art és la principal representació d’allò que sentim,
d’allò que percebem. L’art, el fet de rebre’l i fer-lo, està estretament lligat amb totes aquelles
competències tan necessàries pel desenvolupament i aprenentatge infantil.

Actualment, les escoles que fan de model a seguir com, per exemple, la de Reggio Emilia,
segueixen el deure que té l’ensenyança d’educar en l’art. Agramunt i altres (2002: 213), ens
parlen de Reggio Emilia informant-nos de que:
“L’activitat de l’escola gira entorn al taller de plàstica, els objectius
del qual són:
 Exercitar la mà i la ment.
 Afinar la vista, les tècniques gràfiques i pictòriques.
 Sensibilitzar el bon gust i el sentit estètic.
[...]
 Afavorir una variada gama de tècniques, instruments i
materials de treball
[...]
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 Afavorir argumentacions lògiques i creatives.”

Com ens comenten els autors anteriors, Reggio Emilia acull el treball en tallers de
Malaguzzi, i ens afirmen que:
“El treball en taller el basen en la pedagogia de la visió que:
 Intenta canviar la persistent realitat del nin des de l’escola

d’infantil.
 Pretén familiaritzar al nin amb les imatges, que les sàpiguen
mantenir vives, que sentin la necessitat de canviar-les,
reactivar-les, regenerar-les, que siguin de bona qualitat i
significatives, capaces de generar manifestacions amb dibuixos,
pintures, modelat, etc.”
 Evita la presencia de models estàndard. Per això:


Als tres anys, es treballa el dibuix lliure;



Als quatre anys es manté el dibuix lliure i es treballa el
dibuix d’observació i abstracte;



Als cinc anys tot això s’enriqueix amb treballs en
col·laboració a partir de treballs individuals.”

Per acabar concloent, comentarem que aquests punts també demostren l’interès en que el
nin sigui un personatge actiu en el seu aprenentatge i procés artístic, quan el paper del docent
inclou deixar-li manipular la realitat i certs materials des de la seva pròpia percepció, per
poder-se desenvolupar en l’entorn.

1.4. Fonts i mètodes.
Per dur a terme aquesta investigació, s’ha fet una recerca de diverses referències bibliogràfiques (llibres, articles, revistes...) sobre pedagogia, psicologia, el desenvolupament humà, el
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desenvolupament sensible, el pensament i desenvolupament científic, la metodologia de filosofia 3/18, l’experimentació i la manipulació en l’etapa d’infantil, l’art i l’educació artística.
També se’n fa ús de diverses pàgines web, com per exemple la de certes fundacions, blogs,
revistes... on hi extraurem les imatges que ens permetran posar un suport visual a les propostes didàctiques.
A més a més, també es tenen en ment diversos materials per a l’experimentació sensible
com ara ingredients de caire culinari (farina, cafè, aigua, fruites i verdures, oli, herbes aromàtiques), altres materials naturals o d’origen natural (teles vàries, mèrvils, fusta, argila, arena) i
artístics: elements musicals, escultòrics i pictòrics. Tot i així, cal no deixar de banda que certs
elements poden formar part de dos grups diferents, com per exemple, la fusta, que també pot
ser inclòs en el grup d’elements musicals.
També cal tenir en compte els materials en funció de suport (diferents tipus de papers i cartrons, llenços, fustes, fulles d’arbre...) i recipients: palanganes transparents com a recipient
d’alguns materials.
Per últim, cal comentar que s’ha fet ús d’una entrevista oral realitzada en unes jornades
d’Educació Artística i que aquesta ha tingut certa importància com exemple a seguir i com
element motivador per a l’autora d’aquesta investigació.
Com a conclusió davant el material utilitzat en podem treure una visió de conjunt, de com
s’han fusionat diversos i diferents aspectes i instruments que han acabat formant una filosofia,
col·laborant com a materials per investigar i promoure un mateix pensament originari de les
seves propostes pràctiques. És la fusió entre la teoria i la pràctica, entre el pensament, l’ànima
i allò físic, una convergència entre elements de diferents temps, formes físiques, utilitats, autors i ciències per acabar creant aquesta tasca d’investigació que fomenta l’esperit pràctic i
tangible que suposa la vivència de l’art i l’experimentació sensible, juntament amb el suport
científic que aquests necessiten per fer creïble la seva necessitat en l’educació i el desenvolupament humà.

1.5. Estructura i desenvolupament dels continguts.
Després del primer capítol introductori, desenvoluparem aquest treball passant pels
següents: en el capítol segon, “el desenvolupament sensorial”, ens centrarem en alguns
conceptes i idees base sobre la sensació, en com ens afecta en el nostre desenvolupament,
relacionant-la amb el camp de la infància. Seguidament (capítol 3), passarem a justificar la
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relació entre l’art i l’educació artística i la percepció i l’experimentació sensorial. En el quart
capítol ja ens endinsarem en la metodologia de l’experimentació, dividint-lo en tres
subapartats: “l’actitud de diàleg i el pensament científic” (on parlarem de com l’art i
l’educació sensorial han d’afavorir i poden afavorir aquests dos aspectes), “el paper del
docent” (centrant-nos en l’actitud d’aquest a l’hora de desenvolupar una activitat de caire
artística i experimental) i per últim el de “l’organització”, on parlem de certes passes i
consells recomanables a seguir per part dels mestres, per a que la didàctica resulti més
afavoridora pel procés dels infants en diferents àmbits.
Llavors, en el capítol 5, anomenat “els sentits”, donarem pas a la idea de pràctica.
Subdividirem aquest capítol en varis apartats: els cinc primers, cada un dedicat a un sentit
diferent: la vista, l’oïda, el tacte, el gust i l’olfacte. A cada un d’ells hi trobarem cites de
diferents autors (els quals expressen la seva importància i significativitat en l’educació i el
desenvolupament físic i emocional humà) i una proposta didàctica que parteix de l’art i
segueix en l’estimulació sensorial. Després, trobarem el subcapítol 5.6. anomenat “la inclusió
de tots els sentits”, on farem referència a l’experimentació multisensorial, al fet
d’experimentar amb tots els sentits en una mateixa activitat. Dins aquest, trobarem tres subsubapartats: el 5.6.1. anomenat “la sinestèsia”, la qual parteix d’un component important en la
metodologia educativa proposada: la imaginació. Seguidament, en el capítol 5.6.2., expliquem
una experiència viscuda amb Soledat Sans del taller Carrau Blau, que està totalment
relacionada amb els temes que hem tractat: art, creativitat, sensació, imaginació... i per últim
en aquest extens capítol, ens trobem amb el sub-subcapítol 5.6.3., en el que seguim donant
curs a la imaginació i la reflexió, obrint un interrogant que convida al lector a entrar en
aquesta.
Per últim, trobarem l’apartat de conclusions (en el que, breument i a mode de cloenda
expressarem els resultats d’aquesta investigació), i el de referències bibliogràfiques, on
exposarem les diferents fonts d’aquest caire que, podent-ne fer ús, ens han ajudat i han fet
possible realitzar aquest treball.

2. El desenvolupament sensorial.
Abans de parlar de desenvolupament sensible, anem a veure alguns conceptes que cal
conèixer i distingir:
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 “Sensitiu -iva: relatiu o pertanyent als sentits o a les sensacions”.
 “Sensorial: relatiu o pertanyent al sensori i als òrgans dels sentits”.
 “Aparell sensorial: conjunt d’estructures encarregades de la recepció, la transmissió
i la integració de les sensacions (tàctils, visuals, auditives, etc). Comprèn els
receptors nerviosos, els nervis sensitius aferents i l’escorça cerebral, on l’estímul
percebut és convertit en sensació”.
 “Sensació: acció de sentir. Impressió causada en el subjecte mitjançant els sentits.
Com a moment primari del procés cognoscitiu, diferent del de la percepció, bé que
sovint identificat amb ell, la sensació mai ni es dóna en l’home independentment
d’aquesta percepció i és alhora ordenat a la mateixa aprehensió intel·lectual”.
 “Percepció: acció de percebre. L’efecte. Com a moment del procés cognoscitiu
intermedi entre la pura sensació i l’aprehensió pròpiament intel·lectual. [...] la
filosofia més recent insisteix en el caràcter intermedi de la percepció, més o menys
vinculada a la sensació o a la intel·lecció, respectivament, segons que l’actitud
darrera sigui realista o idealista. Pròpiament els tres moments del procés cognoscitiu,
en l’home, són inseparables. [...] Tota percepció comporta, doncs, una interpretació, i
així, més que no un fenomen simplement sensorial, és una conducta psicològica
complexa que resta vinculada (en virtut de la memòria i de l’aprenentatge) a un
quadre de referències particular, elaborat a partir de la pròpia experiència personal i
social”.
Gran Enciclopèdia Catalana (1993)
Després de conèixer les paraules anteriors, podem afirmar que la nostra persona parteix
d’estímuls sensorials per percebre, és a dir, les sensacions rebudes passen pel filtre de la
nostra ment i es converteixen en informació, la qual crea idees, reaccions, records... Com diu
Vila (2005: 27): “les sensacions apareixen quan el nostre cos comença a reaccionar davant
un estímul i aquest ens arriba a través dels nostres òrgans sensorials. Però a partir d’aquí,
quan aquestes sensacions arriben a la consciència de l’ésser humà i són analitzades i
classificades, es quan podem parlar de percepcions. ”
Abans de néixer ja percebem sensacions de l’exterior a través del cos de la mare, com són
per exemple les veus (sentit auditiu). Quan el bebè neix, sobreviu gràcies al sentit del tacte:
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quan nota en els llavis el pit de la mare o el biberó, succiona per extreure’n l’aliment. Així
com van passant els mesos i els anys, l’infant es val de tots els seus sentits per aprendre a
viure dins l’entorn, per exemple, a través de la vista (i realment també a través de la resta de
sentits) pot dur a terme l’aprenentatge per imitació.
El nostre aprenentatge sensible parteix i acaba en el nostre desenvolupament motor i
cognitiu. Piaget, quan ens parla del desenvolupament cognitiu humà, afirma que aquest
comença en una primera etapa: el període sensoriomotor, indispensable per a que la persona
pugui sobreviure i desenvolupar-se com a totalitat, mentalment i afectivament. Per tant, ens
trobem en que en els primers anys de vida les sensacions és allò que s’encarrega de
desenvolupar tots els aspectes del nin, ja que s’encarreguen d’ensenyar a l’ésser humà tots els
coneixements com ara el llenguatge i la mateixa intel·ligència. És per això que l’estimulació
d’allò sensible requereix tanta importància i protagonisme en el marc educatiu de l’etapa
d’infantil.
Gil i García (2010: 11), ens expliquen que el nostre cos funciona a través dels sentits, que
s’encarreguen de transmetre la informació que reben als òrgans nerviosos i gràcies a això el
nostre cervell crea la informació corresponent: “D’ençà que l’estímul excita l’òrgan sensorial
fins que el cervell l’elabora, la sensació passa per una sèrie de fases o moments:
 Moment d’estimulació i d’excitació: l’estímul arriba al receptor sensorial i excita les

diferents cèl·lules nervioses. (La llum excita la retina, el so l’òrgan de Corti…).
 Moment de transmissió: l’excitació és conduïda per les vies nervioses (els nervis òp-

tic, auditiu, olfactiu…) fins a la zona de l’escorça cerebral corresponent.
 Moment de projecció i d’elaboració: l’excitació arriba a la zona del cervell correspo-

nent i allí és transformada en sensació i percepció.”
Així doncs, veiem com hi ha una clara, important i innegable connexió entre cos i ment.
Parlant d’una educació integral i equilibrada per a la persona, Lora (1991: 21) ens diu que el
cos pren part de totes les dimensions en el desenvolupament d’aquesta. Ens parla de la
dimensió biològica, la psíquica (on hi inclou allò afectiu i l’intel·lecte) i la social:
 “En allò biològic, considerat des d’un doble punt de vista: com a

estructura orgànica funcional orientada cap a la salut del subjecte i
com estructura dinàmica dotada d’un potencial biomecànic que
possibilita la relació amb el món”.
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 “En allò psíquic, tenint present que les seves dues grans funcions

s’originen: la primera en l’activitat sensorial motriu, primera
manifestació de la intel·ligència, base del pensament concret i camí
indiscutible per arribar al pensament abstracte. La segona,
arrelada en el to muscular i exercitada a través del sentit
propioceptiu, dóna origen a la postura i, en ella, a l’actitud en la
que es fa present l’afectivitat, és a dir, la comunicació amb els
altres”.
 “En allò social, considerar que el moviment corporal és de

naturalesa social i que el cos, com a presència de l’home en el món
possibilita la trobada amb els demés homes; dotat, segons
diguérem, de la funció de motilitat, el cos es constitueix en eix
racional del seu univers existencial: és interioritzant les
experiències corporals que es viu en permanent diàleg corporal i
oral amb l’adult, que el nin rep tot el llegat històrica i social de la
humanitat”.
És la mateixa Lora (1991: 32), que quan parla del significat del cos en la vida de l’home i
del fet de que l’infant experimenta amb els sentits per estructurar la seva personalitat, afirma:
“El cos ofereix al subjecte punts de referència estables y
permanents que faciliten la seva capacitat relacional però, a la vegada,
es serveix d’aquests quan necessita abandonar el seu univers
egocèntric i subjectiu en el camí que li correspon seguir per allunyar-se
del món i actuar objectivament sobre ell. L’existència corporal ubica a
l’home en un espai i un temps experimentat, concret, viscut, que ha
d’anar determinant les seves fronteres individuals i permetent-li
prendre consciència de sí i de les seves relacions existencials amb el
seu entorn”.
Per tant, veiem com el desenvolupament sensorial és allò que realment possibilita el fet de
créixer com a persones, comunicant allò interior amb l’exterior. És a través d’aquest que el
subjecte va progressant com a persona única i de cada cop més autònoma, i a la vegada
pertanyent en un context social.
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La mateixa autora (1991: 86), ens transmet les paraules de Piaget (1972), que diu que “els
coneixements deriven de l’acció, no com a simples respostes associatives sinó com
assimilació d’allò real [...] Conèixer un objecte és operar sobre ell i transformar-lo [...]
Conèixer-lo és assimilar lo real a estructures de transformacions, sent aquestes elaborades
per a la intel·ligència en tant que prolongació directa de l’acció”. Amb aquestes paraules,
podem acabar afirmant que l’experimentació sensorial i l’art són dos components evidents per
el desenvolupament humà, ja que possibiliten i fan necessària la transformació d’objectes,
materials i espais a través de l’acció directa de l’alumne sobre aquests.

3. La creativitat i l’art com a mitjà sensorial.
Per introduir aquest capítol, anem a veure les definicions d’art i d’art infantil segons la
Gran Enciclopèdia Catalana (1993):
 “Art: producte o missatge considerat primàriament en funció de la seva
forma o estructura sensible”.
 “Art infantil: representació plàstica feta per un infant com a conseqüència
d’una necessitat innata d’expressar el seu món en imatges. L’infant plasma
en els seus dibuixos les coses que compten per a ell i que no sap expressar
amb paraules, i assenyala clarament les seves preferències, sigui pintant
sempre del mateix color les coses més estimades, sigui fent-les de mida més
gran que aquelles que no aprecia tant. L’art infantil, doncs, no pot ésser
calibrat segons el grau de perfecció i habilitat aconseguit, sinó per la riquesa
d’expressió personal que contingui. D’aquí es desprès el gran destorb que
pot ésser per a la formació de la personalitat de l’infant de fer-li copiar
dibuixos d’altres en comptes d’estimular el seu poder d’invenció. Aquesta
invenció sol veure’s frenada a partir del 9 a 10 anys, quan se li desvetlla
l’esperit crític: llavors s’autocensura, la seva creativitat minva, i acaba
desinteressant-se de la plàstica si hom no li descobreix els valors de l’art. La
valoració de la importància de l’art en la formació de la personalitat
humana ha influït en la introducció de l’art en l’educació i l’escola. Al s
XVIII, Rousseau, que considerava el dibuix com a gimnàstica dels sentits,
inicià el canvi que més endavant havia d’esdevenir en l’ensenyament de l’art;
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Pestalozzi, Fröebel i, més tard, Montessori, Decroly i Freinet seguiren aquest
nou camí de l’educació. Però foren Dewey i Holmes els qui parlaren d’una
manera definida de l’expressió estètica en l’escola. L’Escola Nova
considerava que l’art, com a expressió, és vital en l’educació de l’infant, puix
que per mitjà del dibuix, la pintura i el modelatge aquest s’expressa i es
comunica”.
Així doncs, podem veure que molts i grans autors han donat una gran importància a l’art
com a mitjà d’expressió per part dels infants, i que aquest requereix deixar fluir la personalitat
de l’infant estimulant la seva creativitat i no pas censurant-la. A més a més, podem veure com
anomenen a Rousseau comentant que defensava “el dibuix com a gimnàstica dels sentits”.
Així doncs, podem veure com l’art no només serveix per educar aspectes com el de tenir un
criteri propi, un esperit crític, observar i expressar emocions i opinions, etc. sinó que, si
mirem més enllà del que aquest ens aporta a la ment, veiem que també ens desenvolupa els
sentits o que es desenvolupa a través i gràcies a aquests.
Bean (1992: 17) defineix la creativitat com “el procés mitjançant el qual un individu
expressa la seva naturalesa bàsica a través d’una forma o un mitjà per obtenir un cert grau
de satisfacció; això dóna com a resultat un producte que comunica quelcom sobre aquesta
persona als demés. Òbviament, aquesta definició és vàlida pels adults com també pels nins.”
Llavors, analitza la seva definició per parts, dividint-la entre les següents premisses:
1. “La creativitat és un procés”: aquí Bean ens explica que “quan un nin està pensant de
forma creativa, el procés es manifestarà d’alguna manera. El resultat pot ser qualsevol cosa,
des d’un balbuceig inintel·ligible fins un quadre que faria ombra a un Van Gogh”. També ens
diu que la creativitat és tant un procés com un producte, però el fet principal està en que ens
fixem més en el procés intern de l’infant que no pas en el resultat extern. Parlant dels pares (i
nosaltres ho podríem traslladar també a la nostra tasca docent), afirma : “han de prestar
atenció als sentiments dels seus fills i estimular la seva imaginació, proporcionant-los
juguetes i altres materials per a que puguin expressar-se de moltes maneres. Del contrari, la
creativitat serà tallada d‘arrel”.
2. “La creativitat expressa la naturalesa bàsica del nin”: en aquesta part ens explica que
no tot el que fa el nin per desenvolupar-se i aprendre és creatiu, que ningú pot ser sempre
creatiu. Insisteix en que la creativitat és quelcom molt personal, que parteix molt de la
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individualitat de cada persona i dels trets que la distingiran de les demés, dient que “la
naturalesa bàsica, o caràcter essencial, de cada un el fa especial i únic. La creativitat és el
producte mitjançant el qual la naturalesa bàsica d’un nin es revela a través dels productes de
la seva imaginació, mostrant quelcom sobre la seva forma de ser. Aquesta manifestació de la
personalitat pot adquirir qualsevol forma, però és un requisit indispensable de la creativitat”.
Llavors, ens explica que la vertadera creativitat no és aquella que “imita la realitat o un
reflexa de l’opinió d’altres persones”, sinó la que ha estat feta sense tensió, cercant
l’aprovació del demés i ha resultat satisfacció pel que l’ha creada.
3. “La creativitat necessita una forma o un mitjà: tot i que la creativitat comenci com un
procés intern –una emoció o una idea- també ha de produir un resultat tangible. [...] els
pensament i emocions d’un nin poden ser molt interessants, però no resulten creatius per si
mateixos. Hi ha d’haver un resultat que expressi aquestes idees i emocions”.
4. “La creativitat produeix satisfacció”: Bean ens explica que existeix un fort lligam entre
l’autoestima i la creativitat si deixem que aquesta darrera ens provoqui satisfacció. Diu que
“poder expressar-se sense ser castigat o criticat sempre es agradable. Els nins s’expressen
sense reserves de forma natural fins que aprenen que poden ser castigats per això. Quan
passa quelcom així, generalment en la primera infància, la seva creativitat es veu atrofiada.
Tot i que trobin maneres indirectes i sovint subreptícies d’expressió a mesura que van
creixent, viuran amb una sensació de pèrdua i el desig de ser acceptats com són, sense
prejudicis. Això pot causar molts problemes quan el nin entri en l’adolescència.”
Amb aquestes definicions, podem acabar afirmant que la creativitat forma part de la
naturalesa de l’infant de la manera més íntegra, i que per tant no té sentit pretendre que aquest
hi renunciï o es vegi obligat a seguir estereotips que rompen totalment amb aquesta. Si tenim
en compte que l’infant es desenvolupa per naturalesa en l’entorn experimentant a través dels
seus sentits, quin sentit té separar l’art de l’educació sensible? Com podem prescindir d’allò
sensible per percebre i crear art si el darrer es serveix i existeix a través del primer? L’art,
existeix a través de la nostra intervenció en l’entorn: mirem, toquem, tastem, ensumem i
escoltem les qualitats que aquest i la nostra experiència en ell ens proporciona. A partir de la
nostra percepció i acció activa sobre la vida i el que sentim en ella neix l’art, resultat del
desenvolupament dels nostres sentits.
"La percepció sensorial i les habilitats de comunicació són eines
fonamentals per l’aprenentatge en general, i per l’aprenentatge artístic
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en particular. Escoltar, veure, tocar, tots actes de la percepció
sensorial, són l’essència de la música i les arts plàstiques. Parlar,
escriure i moure’s són habilitats comunicacionals, essència del drama,
l’expressió escrita creativa i la dansa. Els nins tot ho descobreixen per
primera vegada, tot ho posen a prova. Des de contextos videoespacials
i auditius, tàctils, kinestèsics, olfactius i gustatius, i en ells sorgeixen els
coneixements i els sentiments sobre les coses.”
Aquesta darrera és una cita en la que Gratacós (2006: 53) apel·la a Alderoqui (1996: 326).
Seguidament, i fent referència a Harf, Kalmar y Winkitski (1998: 227-228) insisteix en
aquesta idea dient que “plantegen que l’entrenament dels sentits es bàsics per tota l’activitat
expressiva”.
Amb això, podem acabar concloent que l’art és, per excel·lència, l’expressió de la nostra
sensibilitat, per tant, és un punt de partida ideal per experimentar amb els nostres sentits de
manera coherent i significativa.

4. La metodologia de l’experimentació.
Sabem que no hi ha una única metodologia per oferir una educació de qualitat que respecti
els infants i el seu procés creatiu, cada escola o mestre pot triar entre diferents pautes
d’organització i actuació. A continuació es comentaran certs propòsits i reflexions que es
creuen bàsiques i importants per a que això sigui possible.
4.1. L’actitud de diàleg i expressió i el pensament científic.
Vila (2005: 28) afirma que “tenir sensacions és garantia de que tenim contacte amb les
coses de la vida real i amb el que ens envolta. Tenim els nostres sentits oberts, però això no
ens assegura que arribem a comprendre-les. El nostre pensament ha d’organitzar aquestes
sensacions i comparar-les amb d’altres rebudes anteriorment, ha de cercar un significat,
crear coneixement.” Amb això, entenem que un principi molt important a l’hora de treballar
els sentits és el de connectar les sensacions amb la ment, amb la raó, el pensament, per a
donar-li un significat dins el subjecte. No es tracta simplement de tocar, tastar, ensumar,
escoltar i mirar, sinó també d’expressar-ho, de posar nom a les sensacions, d’entendre com
aquestes ens han afectat a nivell personal i, per tant, entendre’ns a nosaltres mateixos.
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Tenint en compte que entenem l’art com un element alliberador, aquest ha de ser presentat
no només de manera individual, per a obrir-se i descobrir-se a un mateix, sinó també com a
força per descobrir la mirada d’una altra persona, per descobrir nous punts de vista, noves
idees, per sentir empatia, per estar oberts a que altres ens puguin inspirar... Per tot això, cal
fomentar una actitud reflexiva que promogui també la col·laboració de tots els companys i
companyes. Per a que sigui possible, és molt important crear una actitud de diàleg dins un
clima relaxat de confiança i complicitat, on els comentaris i els desacords esdevinguin
actituds constructives com a elements enriquidors, no com a quelcom negatiu que s’ha
d’esquivar o prohibir.
Per tot això, l’art hauria de ser entès com a canal comunicador, a l’escola hauríem de parlar
de l’art com a llenguatge, raonament que va de la mà amb la metodologia de la filosofia 3/18.
La metodologia de l’experimentació i l’art, igual que la filosofia 3/18, fan exercitar la
capacitat reflexiva, el fet de pensar a través del sentir i del parlar. Pensar està lligat a parlar,
per tant, reforcem l’idea de dialogar sobre les nostres opinions, hipòtesis i sensacions que l’art
i l’experimentació sensorial ens provoquen. De Puig i Sátiro (2000: 27), quan parlen de les
maneres per comunicar-se en el seu llibre Tot Pensant. Recursos per a l’educació Infantil, que
consisteix en una proposta de filosofia 3/18, ens diuen que “També ens referim a llenguatges
quan parlem de formes de comunicació no verbal, perquè totes aquestes formes de
comunicació pressuposen el llenguatge: comunicació corporal, gestual, musical, plàstica,
etc., ja que tenen com a missió interpretar, comprendre i incidir en la realitat, expressant-se
de múltiples formes”.
Quan fem feina amb una obra d’art, podem encetar diàlegs entre els alumnes fent
preguntes com per exemple: què veiem quan mirem aquesta pintura? Què ens fa sentir quan la
mirem / toquem / escoltem...? Per què creieu que l’artista ha pintat això / ha fet servir aquests
colors / ha fet servir aquest material..? Com penseu que es sent aquest personatge? T’agrada?
Per què? Na... ha dit que... tu què en penses? Esbrinar com els alumnes perceben el món
hauria de ser una tasca clau per tot docent, a la vegada d’enriquir i augmentar les possibilitats
i les maneres de fer-ho. Això, s’aconsegueix escoltant-los.
Quan experimentem amb els sentits, podem fer preguntes com: Què sents? T’agrada? Per
què? A què et recorda? Coneixes aquesta olor / gust / tacte / renou? Fent preguntes als infants
els convidem i animem a que donin la seva opinió, a que pensin, a que se’n adonin que tenen
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la possibilitat de sentir i expressar. Si els ajudem a parlar, a comunicar-se i a crear hipòtesis,
contribuïm a construir el sentit crític i tolerant que correspon a una societat democràtica.
L’experimentació sensible també fomenta i fa possible el desenvolupament científic. Els
bebès i els infants es desenvolupen observant i manipulant, volen tocar el que hi ha al seu
entorn i fan preguntes sobre els fenòmens que perceben, tenen curiositat per comprendre el
món. Manipulant materials ens adonem de les seves qualitats i dels efectes que provoquen
depenent de com els mesclem o els tractem, de les diferències que hi ha entre ells, descobrim
la causa-efecte, incentivem la curiositat, observem, deduïm, classifiquem, investiguem...
construïm el coneixement donant als infants la sensació de joc. Vega (2006: 17) ens parla de
l’experimentació afirmant que:
“És la base fonamental de tot descobriment, una de les claus que
obre les portes del coneixement. Interioritzar qualsevol concepte és
molt més senzill si el nin o la nina pot emmagatzemar alguna
experiència vinculada a ell. Posem un exemple: als tres anys molts de
nins i nines saben perquè serveix l’oli i de quin color és; però quants
han pogut comprovar la seva viscositat? Quants han manipulat l’oli
mesclat amb aigua? Es mesclen, realment?... Si tenen la possibilitat
d’experimentar és quasi segur que mai oblidaran les conclusions que
extreguin”.
Algunes preguntes que podem fer per promoure el pensament científic a l’hora
d’experimentar són aquelles que, per exemple, revelen qualitats: pesa? Molt o poc? Més
que...? menys que...? què passa si ho deixem caure? què passa si ho mesclem amb un poc
d’aigua? I si n’hi posem més?...

4.2. El paper del docent
Com sabem, no existeix una llei que dicti un únic perfil de docent ideal, tot i així, com diu
Vega (2006: 37) “[...] podem estar més o menys d’acord en l’existència d’un perfil de
professional que pretén que el nin i la nina participi activament en la construcció del seu
propi coneixement i que posi l’accent de la pràctica en l’adquisició de procediments ”. Per a
que això sigui possible, el mestre ha d’adquirir un paper de cara a l’alumne com a
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possibilitador de recursos i materials adoptant una postura d’observador a l’hora de que els
nins experimentin.
El paper d’observador no consisteix en asseure’s i mirar com els infants s’ho passen bé, no
es tracta d’una observació passiva, sinó més bé al contrari: parlem d’una observació activa.
Des del coneixement que el mestre té del grup-classe i de cada infant en particular hauria
d’observar activament els infants en el seu moment d’experimentació per adonar-se’n dels
avenços, dels descobriments i del procés que aquests poden dur a terme, així com també es
pot fixar en els seus interessos. Per dur això a terme, és recomanable tenir una graella
d’observació amb certs ítems marcats per poder anotar allò que observem dels alumnes.
“L’observació constitueix l’eina d’avaluació per excel·lència a la
llar d’infants i a l’escola infantil. [...] L’educador o l’educadora portarà a terme l’observació de manera sistemàtica, i per fer-ho cal anar
anotant qualsevol incidència en uns registres o escales d’observació
que permeten després fer-ne el seguiment i analitzar-les”.
(Gil i García, 2010: 52).
A la vegada que agafem una postura d’observador donant llibertat i autonomia als infants
per a que experimentin i s’expressin, és molt important tenir-hi establert un vincle afectiu per
a que es sentin segurs i relaxats, sabent que si necessiten ajuda tenen la figura de l’adult per
intervenir-hi. A més a més, també esdevé important marcar certa rutina amb uns hàbits per
dur a terme a l’hora de treballar, per a que els alumnes es situïn en l’acció que es durà a terme
i identifiquin aquell moment com un d’important, en el que es necessita certa actitud i certs
procediments, oferint una situació de descobriment, sorpresa, intriga... Tot això per mantenir
el sentiment de control i seguretat, la motivació, i per incentivar l’actitud de curiositat:
“El grup de nins i nines que té el “protocol” d’experimentació més
treballat sap aplicar l’hàbit d’observació, gaudeix experimentant
individualment, per parelles o en petit grup, sap que el seu mestre o la
seva mestra s’implica en l’activitat fins a cert punt, però es manté
observant... És allà, al seu voltant, abastint-los de material, però no els
indica el que han de fer. No els indicarà mai com experimentar, de la
mateixa manera que mai els explicaria com jugar”
(Sílvia Vega, 2006: 40).
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Gil i García (2010: 37) ens parlen de l’educació sensorial com a “un aspecte molt important en el desenvolupament de l’infant”, i afegeix que “Hi ha autors com M. Condemarín i J.
R. Gimeno que han desenvolupat teories sobre com s’ha de guiar aquest desenvolupament–
aprenentatge dels sentits. [...] Gimeno proposa un programa basat en l’excitació multisensorial i interactiva a partir de graus que fan referència als diferents nivells de coneixement o
domini del sentit”. És a dir, Gimeno i altres (1986) són partidaris de dur a terme una educació
multisensorial, cosa que implica l’exercitació de més d’un sentit a l’hora tenint en compte el
nivell en que es troba l’alumne. Per tant, no hem d’oblidar que és molt important no sobrecarregar als infants amb massa estímuls o proposant-los una activitat que pels adults pot suposar
molt atractiva però que pels nins i nines suposarà la pèrdua de la utilitat, del significat i per
tant, de la motivació. L’educació multisensorial sempre ha de respectar i tenir en compte el
ritme i el moment maduratiu dels infants, així com les seves característiques particulars i
necessitats individuals, sense forçar el seu desenvolupament, sinó afavorint-lo.
Hi ha un aspecte que, com a docents, també hem de tenir en compte a l’hora de contemplar
una obra d’art feta per un alumne: la crítica. Tot i que estem avesats a pensar que el millor
són les crítiques constructives, hem de considerar que els nins són especialment sensibles i
tenen el llindar de la frustració més baix que els adults, per tant, quan veiem alguna obra feta
per algun alumne, el millor és reconèixer el seu esforç i originalitat demanant-li, des d’un
principi, la seva opinió sobre la seva pròpia feina. Sobre aquest tema, Bean (1992: 59) opina
que: “els nins són especialment sensibles a la crítica dels seus resultats creatius perquè reflecteixen els seus sentiments, visualitzacions, idees i emocions i estan, per tant, molt propers
a la seva personalitat. És difícil ser creatiu quan es pensa que el resultat serà inacceptable.”
Com hem dit anteriorment, l’art és un element alliberador, si jutgem allò que elaboren els
infants, aquesta llibertat acaba sent tallada i censurada i, per tant, el resultat serà la cohibició
de la creativitat lliure de l’alumne. A més a més, també hem d’anar especialment alerta a fer
comparacions, ja que per començar, hem dit que partiríem del respecte del ritme i les característiques individuals de cada un. Per últim, sabem que per no cohibir a l’infant tampoc és
apropiat alabar-lo excessivament o forçar-lo perquè creï quelcom. Si els alabem massa, la
conseqüència pot ser la mateixa que si els critiquem: dubten de sí mateixos i es senten avaluats, com si haguessin d’arribar a complaure d’alguna manera l’adult i ser acceptat per aquest
depenent de com faci la seva obra d’art.
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“Les exigències de la nostra cultura, orientada cap a resultats concrets, els hi són imposades als nins des de molt petits – sobretot a
l’escola, amb els exàmens, notes i informes als pares-. Els nins interioritzen els judicis i les crítiques que senten al seu voltant en una edat
molt primerenca. La creativitat disminueix si són contínuament comparats amb altres”
Bean (1992: 60)
4.3. L’organització.
Tot i que és important planificar bé les accions que executarem a l’aula, el primer que hauríem de tenir en compte a l’hora de planejar i dur a terme alguna activitat, especialment a
l’etapa d’infantil, és la importància de tenir una actitud flexible i oberta al canvi, així com
també a la improvisació. Tenint en compte que és necessari seguir els ritmes i els interessos
dels infants, és lògic que no podem forçar-los a continuar amb una activitat si veiem, per
exemple, que ja hi han perdut l’interès, o tallar-los de cop perquè teníem pensat fer-ne una
altra després, sense deixar que els nins hagin acabat el procés que estaven duent a terme. A
vegades, si veiem que estan concentrats i gaudeixen del que fan, és millor deixar-los continuar
i fer el que teníem pensat fer a continuació en un altre moment o dia.
Són tres els aspectes que hauríem de tenir en compte a l’hora d’organitzar una sessió
d’experimentació sensible:
 L’ambient / l’espai: el més important i com diu Vila (2005: 22) és que l’espai “ha de ser

agradable, seré i tranquil. Els petits podran concentrar-se més i tindran moltes més ganes
d’aprendre en un ambient propici”. Per això, és necessari que els infants tinguin força espai per desenvolupar la seva activitat. Si es topen constantment amb el company de devora o de davant, si està ple d’objectes i materials de manera que es perdi dins aquests i no
pugui realitzar bé la funció concreta que estava duent a terme... l’infant no es sentirà còmode en l’activitat i hi perdrà l’interès. L’aula tampoc hauria d’estar sobrecarregada de
decoració i objectes, sinó, la sensació que es transmet en ella és més estressant que no pas
relaxada. Per últim, també cal remarcar la importància de crear un ambient relaxat amb el
grup-classe per poder realitzar l’experimentació de manera tranquil·la, cosa que no coincideix amb l’avorriment o la falta de motivació, sinó més bé el contrari: afavoreix la concentració i el gust pel descobriment.
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Quan ens trobem en un ambient propici pel descobriment i l’art, podem veure gestos
de confiança, humor i amabilitat entre el mestre i els alumnes i entre aquests mateixos, es
veu com els infants es senten lliures d’expressar verbalment el que senten, pensen o si tenen algun problema... en resum, es veu que estem en un ambient on els participants es
senten suficientment còmodes i acompanyats com per actuar tant de manera individual
com amb l’ajuda o la participació d’algú altre.
 El temps: quan parlem del temps, ens referim no només al temps que emprarem per realit-

zar l’activitat, sinó que també tenim en compte altres aspectes que inclouen a aquest. Per
això, hem recollit les següents idees citant, un cop més, a Vila (2005: 22):
 “No podem realitzar les coses amb presses, ja que sinó ens poden

sortir malament. S’han de tenir ben pensades i organitzades tots els
quefers abans de posar-les en pràctica, així com el temps que destinarem a organitzar els espais, els materials, etc., i després, el temps
de recollida [...]”.
 “També és necessari tenir en compte el temps d’atenció dels nins

cap a l’activitat. Podem observar que després d’un moment de molta
concentració [...] l’interès dels nins disminueix. Però això no vol dir
que haguem de recollir i donar per acabada l’activitat, sinó que els
hi hem de donar més temps per a que puguin tornar, si els hi fa ganes, a la situació inicial. Mai s’ha de tenir pressa per recollir. [...]
Respectem el ritme i els temps personals de cada nin”.
 El material: Com diu Moreno (2013: 330), “un material és educatiu en funció del signifi-

cat que el docent li transfereixi”. A més a més, i fent referència a Martínez Sánchez
(1993: 241), ens parla de que aquest material es pot classificar com a didàctic tant si es
tracta d’objectes d’ús familiar i quotidià com si es tracta de material fet per a l’escola,
mentre duguem a terme una selecció d’aquests depenent del nostre objectiu per a la formació dels nostres alumnes.
També hem de tenir en compte alguns aspectes importants a l’hora de disposar del material: primer de tot, aquest ha de ser suficient per a que tots els infants en puguin tenir a
bastament i no hi hagi un sol element per a cada sis infants, per exemple. Per tant, és necessari preveure bé les quantitats, així com també és molt important tenir en compte la
mida dels objectes en funció de la dels alumnes, ja que aquests l’han de poder utilitzar i
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manipular bé. Per últim, és molt important que el material ha de resultar atractiu i interessant, per a despertar la curiositat dels nins. Per fer-se’n una idea de tot això, és convenient
que el mestra manipuli abans el material.
A l’hora de presentar-lo als infants, és molt important que el material amb el que hagin
d’experimentar estigui preparat d’una manera ordenada i fàcilment accessible per aquests,
com també ha de resultar ben visible. Per això, es recomana fer servir recipients que no
resultin massa alts pels infants i que siguin transparents, per a que els sigui possible fer-se
una millor idea del que hi ha a dintre i de les seves qualitats. Tal com diu Vega (2006: 21):
“Els recipients transparents (tassons de plàstic, envasos de iogurt...)
són un petit fragment de la realitat quotidiana amb la que jugar. Per
una altra banda, aquesta visió més nítida del contingut els ajuda a controlar més aquest impuls d’omplir les coses sense parar. La visió
s’amplia: es veuen els límits de l’envàs i els ulls no només miren des de
dalt, sinó que la seva mirada envolta en contingut.
És molt possible que la percepció que tenen els nins de la quantitat
de farina variï segons el recipient que la contengui: opac o transparent”.

En aquesta investigació volem mostrar el gust pels materials naturals. Partim de la idea de
material natural com allò que defuig de les típiques joguines que ofereix el mercat,
normalment de plàstic amb molts de colors i/o sons que, en un principi, poden resultar molt
atractives, però hem de tenir en compte que no ofereixen varietat de qualitats a l’infant, no
estimula la imaginació i la creativitat, i a més a més, l’acció ja li ve predeterminada, els
limiten. Aquestes juguetes resulten la mostra a l’infant del mateix tipus de material un cop i
un altre, cosa que no pot estimular el seu aprenentatge i desenvolupament sensorial ni
motivar-lo satisfent la seva curiositat.
Com a material natural no només ens referim a allò que ens ofereix la naturalesa com
petxines, pinyes, pedres i còdols, arena, flors, fruites i verdures... sinó també i com diu Vila
(2005: 47) “qualsevol objecte o element que formi part de les nostres vides i que pugui ser
eina de creativitat i de joc. Ens referim a trastos de cuina, aliments, materials bàsics de la
nostra higiene (sabó, espuma d’afaitar, paper higiènic, etc.), i altres elements (caixes,
llanternes, roba, gafes d’estendre la roba, etc.)”.
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A més a més, una altra característica que hauria d’emmarcar l’experimentació sensorial en
quan als materials, és la riquesa en varietat d’aquests. Per a que els nins puguin comparar
diferents sensacions, dur a terme experiments que els hi permetin descobrir diferents
conseqüències i resultats de la causa-efecte, així com també per poder dur a terme obres d’art
sorgides de la autèntica individualitat de cada un, és necessari que hi hagi varietat de
materials, hem d’oferir un ampli ventall de possibilitats, i per això és necessari presentar
distints elements durant el curs. Per exemple, si es tracta d’experimentar o de fer alguna obra
d’art de caire pictòrica sobre algun suport, convé presentar als infants diferents alternatives,
sortint del típic foli rectangular DINA4, per a que aquests tinguin la possibilitat d’escollir, de
pensar, de sortir del marc preestablert, etc. Tal com diu Ritscher (2003, citat a Vila 2005:13):
“Els adults preveuen pintar en un lloc expressament preparat. Els nins i les nines pinten a
gust inclús en la pols o amb una esponja humida sobre la taula mentre la netegen”.
A continuació, presentarem una llista d’ítems que els materials amb els quals
experimentem haurien de complir, i els arguments per utilitzar-los, elaborada per Vila (2005:
48) al seu llibre Material Sensorial (0-3):
Han de...
 Fomentar l’acció del nin.
 Respondre a l’acció causa-efecte. Qualsevol acció que es du a terme té una resposta.
Per exemple, un nin quan toca un cactus es punxa.
 Oferir una resposta natural. Els petits han d’aprendre que, per exemple, un objecte de
vidre es romp si els deixem caure, en canvi, si sempre li oferim plàstic, no podran
descobrir aquesta resposta i, per tant, no podran actuar en conseqüència.
 Presentar reptes d’acord amb les habilitats del nin.
Arguments:
 La gran varietat de sensacions que ens produeixen i la seva riquesa manipuladora.
 La diversitat de qualitats que ens ofereixen (pesos, formes, dimensions, volum, textura,

colors, olors, gusts, etc.).
 El despertar del pensament científic. Estimula als nins a crear un joc: davant de

qualsevol material són ells qui decideixen què fer.
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 Aviven la curiositat i les ganes d’aprendre.
 Augmenten la capacitat de control i d’actuació en el medi, per tant, faciliten

l’autonomia personal.
 Ajuden al mestre a desenvolupar-se com a professional i a madurar pedagògicament,

perquè ens ajuden a pensar diferents estratègies de treball.
 Ens donen informació de l’entorn natural i social on vivim. De l’estació de l’any en

que ens trobem, el clima, etc.
 Afavoreixen l’intercanvi cultural, perquè les aportacions són personals i, per tant,

responen a una gran diversitat.
 Ajuden a la relació família-escola.
 Beneficien la recuperació de l’activitat lúdica. Els jocs de sempre estaven basats en la

creativitat i la invenció de noves utilitats dels objectes.
 Fan que s’aprofitin els espais exteriors de l’escola com a llocs educatius.
 Els tenim al nostre abast, són barats i educatius.

Per últim parlant dels materials, cal tenir en compte que aquests han de resultar segurs per
a la integritat de l’infant.

Seguint parlant de l’organització, cal tenir en compte que, quan ens disposem a planificar
una activitat, hem de tenir clar el contingut d’aquesta. Per això, cal que tinguem clar:


Com les farem? Ens referim als aspectes més de caire metodològic, com per exemple, si
les farem en gran o petit grup, si serà individual, si serà una activitat semidirigida o lliure...



Quan la farem? És important situar-nos dins l’horari per poder preveure el temps que tindrem per dedicar-hi i si ens convé fer algun canvi rutinari.



Qui la farà? L’educador tot sol, amb algun acompanyant de l’escola, algun familiar
d’algun alumne o algun altre convidat.



On es durà a terme? El lloc on es farà: exterior o interior, quin accés hi tenim, quin material i hem de dur i com disposarem aquest l’espai.
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Seguint amb les recomanacions de Gil i García (2010: 53), cal que tinguem clar que “El
primer pas és arribar a un acord sobre els aspectes que s’han d’observar”. Amb això, no
només ens referim als objectius que pretenem que els nins assoleixin, sinó també als aspectes
en que s’ha desenvolupat l’activitat.
Referint-se als objectius o aprenentatges, cal remarcar el fet de que aquests han d’anar
d’acord amb l’edat i les característiques dels infants. Es tracta de “definir i seleccionar els
indicadors específics que voleu observar.” Per això, realitzarem la nostra taula d’observació,
que contindrà la data i el lloc, el nom i l’edat del nin i de l’observador, l’àrea de desenvolupament, els objectius i els indicadors amb la seva codificació. Aquests codis poden ser quantitatius (sempre, molt mai...), numèrics (5, 6, 7...), amb comentaris depenent de la conducta de
l’alumne: autònomament, amb ajuda individual, amb ajuda col·lectiva, etc.
Finalment, quan ja hem realitzat l’activitat, és important revisar la informació que hem
obtingut a través de l’observació per valorar l’aprenentatge dels infants i les activitats i els
canvis o millores que convé fer per a que aquest prosperi. De fet, l’observació no només consisteix en fer-ho de cara als infants, sinó també cap a la nostra tasca docent.
Per concloure aquest apartat, insistirem amb algunes idees principals per tenir en compte a
l’hora d’organitzar una activitat per a l’educació sensible dels infants: primer de tot i el més
important, que allò que duem a terme amb ells suposi la seva participació activa, sempre respectant les seves característiques individuals, adaptant l’activitat a les seves possibilitats i
necessitats i en segon lloc, aconseguir tant la seva estimulació i curiositat amb materials nous
i activitats noves com assegurar-nos que possibilitem l’avançament d’aprenentatges fent servir objectes i processos quotidians i significatius, per a que es sentin segurs dintre del procés.

5. Els sentits.
“Les persones i els animals tenim cinc sentits: la vista, l’oïda,
l’olfacte, el gust i el tacte. Els ulls, les orelles, el nas, la llengua, els dits
i la pell sempre treballen recollint informació del món que ens envolta,
fins i tot quan dormim envien senyals sensitives al cervell. El sistema
nerviós, a la vegada que coordina els moviments, rep i respon als
missatges que arriben de l’exterior.”
Vila (2005: 25)
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Com ja hem anat afirmant en els capítols anteriors, els sentits ens permeten comunicar-nos
amb el nostre interior i desenvolupar aquest en el context exterior. Com diu Gil i García
(2010):
“La funció que tenen els nostres sistemes sensorials (vista, oïda, tacte, olfacte i gust) és la d’informar el nostre cos de les condicions que hi ha a l’interior i exterior. Els sentits són la porta d’entrada
de tota la informació a través dels quals coneixerem el món que ens
envolta.
Ja en el fetus de la mare l’infant desenvolupa els sentits de l’audició,
el gust i el tacte; en canvi, els sentits de la vista i l’olfacte els té
desenvolupats com l’adult entre els dos i tres anys.”

Per tant, ens trobem en que quan s’inicia el segon cicle d’educació infantil (3-6), alguns
sentits acaben de ser o encara estan acabant de ser desenvolupats, per tant, insistim en que és
de gran importància estimular tant a aquests darrers com els ja desenvolupats abans de néixer,
ja que és necessari seguir educant-los igualment, conjuntament amb els demés.
A continuació, per acabar de concloure i expressar el que pensem vers cada sentit, citarem
un parell de referències d’alguns autors ja apel·lats anteriorment, i proposarem algunes
activitats que parteixen de l’art i es desenvolupen en la creació i l’educació sensible.
Aquestes, són fetes amb la intenció de que cada persona que les vulgui dur a terme les pugui
adaptar al seu context, és per això que no ens aturarem a especificar certs temes concrets
d’organització com per exemple l’espai, el temps, el nombre d’alumnes, l’edat concreta
d’aquests, si l’activitat ha d’anar inclosa dins un projecte de treball concret, etc.

5.1. La vista.
“La discriminació visual és la capacitat que l’infant té de reconèixer i distingir visualment els diferents elements de l’entorn i d’observar
les diferències i les similituds a partir de formes, colors, distàncies, dimensions, grandària, nombre d’objectes, etc. Si la discriminació visual
permet comprendre allò que envolta l’infant i fer altres operacions més
complexes com classificar, comparar i descriure, entre d’altres, segons
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M. Pietersen (2005), l’anàlisi i síntesi visual és la capacitat que l’infant
té de percebre un objecte com una unitat, separar-lo en diferents parts i
tornar-lo a compondre.
L'infant, als 12 mesos ja ha desenvolupat la capacitat de discriminació visual, és capaç de fixar la vista i de seguir els objectes amb la mirada, però encara li cal desenvolupar a fons la coordinació visuomotora i la memòria visual.
La visió, com heu vist, és una font important de coneixement de
l’entorn. Els infants aprenen a conèixer i a diferenciar els objectes per
la forma, els colors, la funció, la grandària, etc. D’aquesta manera,
distingeixen entre una cadira i una taula, saben que els pares són més
grans que ells, que el sol, el mar i la terra tenen colors diferents. El
desenvolupament de la visió també és important per reforçar el sentit
de l’equilibri i entendre la situació espaciotemporal.”
Gil i García (2010: 41)

“[...]Considerem que el més important és tot el procés que es du a
terme per desenvolupar una activitat, seure’ns junts, crear un ambient
relaxat i d’expectació simplement per mirar i fer-nos preguntes que ens
desperten curiositat i ganes de mirar. Hem de crear l’hàbit de mirar
amb atenció i observar les coses de manera global, parcial i
profundament.”
Vila (2005: 31)
Proposta didàctica.
Mostrem als infants dues obres d’art de diferents moviments i/o que presentin diferents
qualitats: colors, lluminositat, escenes, personatges, expressions... com per exemple:
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Murillo – Nins menjant meló i raïm. Barroc

Fragonard – El Gronxador. Rococó

A continuació, obrim el diàleg amb els infants per analitzar les obres expressant les
nostres opinions sobre aquestes. Algunes preguntes que podem fer per estimular l’anàlisi de
les pintures podrien ser:
 Què veiem en aquestes obres? Que ens suggereixen? Què ens agrada més? Què ens agrada
menys?
 Quina diferència veiem entre elles?
 Quina ens agrada més? Per què?
Llavors, presentem diferents materials de suport i diferents materials pictòrics per a que
cada infant pugui fer la seva pròpia i lliure interpretació d’una de les dues obres, o fins i tot de
les dues. Els suports poden ser diferents tipus de papers, cartolines o teles, de diferents mides,
gruixes, colors, formes... com també altres tipus de suports, com per exemple fustes. És
important no condicionar a l’infant sobre com tractar els suports de la seva obra d’art: si li vol
canviar la forma, o posar el suport en vertical o en diagonal en lloc d’horitzontal, etc. Els
materials per pintar, poden ser tant elements elaborats expressament per això (aquarel·les,
temperes, pigment, acrílic, ceres, cretes, guixos...) com material elaborat per nosaltres
mateixos i de caire natural, com per exemple, “pintura” feta amb fruites i hortalisses a través
de les quals podem aconseguir uns colors molt atractius, com ara la remolatxa, el kiwi, la
pastanaga... Així, fins i tot entraria en joc el sentit del gust i de l’olfacte! També podem
proporcionar als infants matèria: fulles vàries, arena, pedretes, etc.
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Un cop tenim totes les obres d’art fetes, és aconsellable que els alumnes puguin exposarles mostrant-se entre ells les seves creacions, explicant què han fet, perquè, com... i també
opinar i demanar sobre les obres dels seus companys.

5.2. L’oïda.
“L’oïda, junt amb la vista, és un dels sentits que més informació ens
transmet de l’exterior. La percepció auditiva és la capacitat
d’interpretar els sons que escoltem. Els sons humans tenen una importància especial, ja que són la base de l’aprenentatge posterior del llenguatge. Una recepció i una estimulació correctes de la parla humana
són necessàries per al desenvolupament lingüístic posterior.
Proporcionar una sèrie de materials i activitats que ajudin a educar
l’oïda, així com a desenvolupar els següents aspectes de la percepció
auditiva:


Discriminació i agudesa auditiva



Memòria auditiva



Atenció auditiva”
Gil i García (2010: 42)

“El sentit de l’oïda necessita un treball concret i constant per
educar l’hàbit de l’escolta atenta. En les escoles infantils a vegades
aquest aspecte no es té molt en compte i en el que realment ens centrem
és en que els petits ens escoltin amb atenció mentre expliquem un conte
o cantem cançons, és a dir, mentre les mestres dirigim l’activitat.
Tot i que ens pareix important, també creiem que hem de
desenvolupar el sentit de l’oïda amb un altre tipus d’activitats, com, per
exemple, audicions, seguir el ritme d’un instrument musical o prestar
atenció a qualsevol element del nostre entorn. El nostre món està ple de
musicalitat i d’elements sonors (l’aigua de l’aixeta, el timbre de la
classe, el so del telèfon, quan passa un avió a l’hora del pati, etc.). hem
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d’aprofitar qualsevol situació de la vida quotidiana per fer escoltar i
educar el sentit de l’oïda”.
Vila (2005: 32)
Proposta didàctica.
Escoltem alguna obra d’art musical, com per exemple, alguna cançó de Pascal Comelade
(El Pianista del Antifaz, I Can’t Control Myself, Sense el Ressò del Dring...) ja que hi podem
trobar varietat i originalitat en els elements que utilitza com a instruments. També podem fer
servir audicions on hi hagi sorolls d’elements naturals: el mar, fulles i branques... o
quotidians. Podem trobar diverses composicions musicals de relaxació on hi apareguin
aquests elements.
A continuació, realitzem una rotllana on iniciem un debat de preguntes, comentaris i
formulacions d’hipòtesi. La mestra, pot fer preguntes com:
 Què hem sentit? què podrien ser els sorolls que hem sentit?
 Com podríem fer-los? Podem fer música sense tenir instruments musicals?
 Quin sentiment ens ha despertat aquesta peça?
 En què devia estar pensant el compositor al fer-la?
També ens podem aturar a escoltar certs moments en concret i comentar si cert so ens ha
paregut fort o fluix, llarg o curt, greu o agut... Deixem oberta la possibilitat als nins de
comentar, fer preguntes, donar la seva opinió, expressar-se, realitzar les seves pròpies
hipòtesis...
Seguidament, presentem diferents materials de caire natural, com per exemple: grans de
cafè i cafè molt, fulles verdes i fulles seques, canyes buides i canyes plenes, pedres de
diferents mides i còdols, algues, aigua, pinyes de pi, arena...
Deixem als alumnes un temps per a que experimentin amb el material, no només realitzant
proves sobre com sona un material al sacsejar-lo o colpejar-lo, sinó quins sons podem crear
amb la combinació de diferents materials (pals rascant les pinyes, tirant pedretes dins
l’aigua...), com també donar pas a la comprovació de la diferència que hi ha entre el so d’un
mateix material si es troba en un estat o en un altre (el cafè molt amb el cafè en gra, les canyes
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buides o les canyes sense buidar, el soroll d’una pedra de camí o d’un còdol de torrent o de
mar...). També podem incidir en fixar-nos amb algunes qualitats com la durada o la intensitat
del so. Per tot això, és necessari una escolta activa.
Fem música, els infants són compositors. Amb els materials que tenen i amb les
combinacions que els infants prefereixin, composaran la seva pròpia música, podem fer
diversos temes, fins i tot els podem gravar! Es tracta de posar-se d’acord: qui comença, qui
segueix, si ho anem fent individualment, per parelles o grups, si dividim el material per
qualitats... la varietat i les diferents possibilitats són inacabables!
També podem fabricar els nostres propis instruments: com podem fer una maraca? I una
bateria? I un tambor? Ens inventem nosaltres un instrument i li posem un nom?
Si tenim composicions fetes per nosaltres mateixos, les podem utilitzar per escoltar en
altres ocasions i dur a terme activitats semblants amb la nostra pròpia música. Fins i tot,
podem treballar alguns aspectes com per exemple la memòria, fixant-nos en allò que vàrem
composar i recordant amb quin material ho vàrem fer, qui va fer aquell so en concret, què ve
després, etc.

5.3. El tacte.
“En relació amb l’objecte el nin es converteix en actor, i en aquesta
relació, diu Lapierre “no només sorgeix el plaer de moure’s i actuar
sinó també el desig d’actuar, que és el que dóna origen a la intenció i
al projecte”; d’aquí parteix el naixement de la intel·ligència, que es va
elaborant a la par amb l’acció, en una dialèctica permanent [...] La
mà, diu Chauchard, (1971) no només és un conjunt d’ossos i de músculs als servei de la motricitat al informar correctament als centres
nerviosos del grau de contracció dels músculs. Sensibilitat cinestèsia i
propioceptiva, diferent de la sensibilitat cutània, que atorga a la mà el
seu aspecte sensitiu i que, si bé existeix en el cos sencer, apareix al
palmell de la mà amb gran densitat el que li permet major riquesa i
precisió de la informació”
Lora (1991: 186, 187)
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“L’estimulació tàctil és un procés complex, ja que el nen o la nena
ha de tenir contacte amb les diferents sensacions que capten els diferents receptors tàctils, desenvolupar-les i interioritzar-les. Per això, cal
anar variant el grau de l’estímul per diferenciar bé els llindars tàctils.
El tacte és una de les eines més importants d’exploració que té
l’infant. Només cal fixar-s’hi per veure com un nadó i un infant a partir
del tercer mes intenten agafar tot el que tenen a l’abast. Quan agafen
l’objecte, no l’exploren només amb el tacte, sinó que simultàniament
l’exploren amb la boca, l’oïda i la vista.
El desenvolupament del tacte és un procés complex d’ensenyamentaprenentatge, ja que s’han de proposar activitats diverses que proporcionin als infants diferents experiències tàctils (superfície, consistència,
matèria, temperatura, forma, dimensió i humitat) amb el màxim nombre
de parts del cos.
L’estimulació de la discriminació tàctil ha de fer possible que
l’infant reconegui aquestes qualitats tàctils que es poden agrupar en els
set grans conjunts següents:


Superfície: aspra, amb relleu, contínua, discontínua, lliscant, espinosa, esponjosa, ferma, granulada, llisa, plana, amb nusos, enganxosa, peluda, plegada, porosa, polida, rasposa, relliscant, roma, rugosa, setinada, suau, tensa.



Consistència: arrugada, tova, consistent, tallant, esgrunada, dura,
elàstica, espessa, flonja, fràgil, gelatinosa, irrompible, liquable, líquida, mal·leable, tova, pastosa, plegable, polvoritzable, trencadissa, que és pot ratllar, resistent, rígida, trencable, sòlida, tensa, viscosa.



Matèria: cotó, fang, cartró, cartolina, llana, fusta, malla, metall,
metacrilat, paper (cel·lofana, estrassa, diari, etc.), roba, pedra, plàstic, aigua, reixeta, seda, sorra, vegetal.



Temperatura: calenta, fresca, freda, gelada, tèbia, molt calenta.
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Forma: oberta, aguda, allargada, tancada, cilíndrica, circular, cònica, dentada, esfèrica, forma d’animal, forma humana, forma
d’objecte usual, ovalada, punxeguda, rodona.



Dimensió: abastable, ampla, alta, baixa, curta, prima, diminuta, encongida, estirada, estreta, prima, gran, gruixuda, inabastable, llarga, mitjana, molt gran, petita, profunda.



Humitat: xop, humit, mullat, eixut.”
Gil i García (2010: 46)

“Els nins tenen una gran predisposició a tocar, tot i que a vegades
ens podem trobar amb algun a qui, en un principi, els hi costi un poc
tocar i manipular amb algun tipus de material, sobretot amb aquells
que embruten (gelatina, espuma d’afeitar, fang, etc.). hem de respectar
la seva decisió, però segur que quan observi els seus companys es
decidirà a actuar ell també, tot i que això pot succeir en una segona o
tercera sessió.
Bàsicament, quan volem treballar amb el sentit del tacte ho fem amb
les mans, però en alguna ocasió quan hem tingut els recursos adequats
per realitzar-ho (espai, personal, temps, etc.), els petits també han
pogut percebre amb tot el seu cos.”
Vila (2005: 33)
Proposta didàctica.
Per estimular el tacte és important que, igual que amb la resta dels sentits, els infants
puguin experimentar directament amb aquest. Les escultures són una tècnica artística ideal per
treballar-lo. Visualitzant escultures, podem treure conclusions i hipòtesis sobre què sentiríem
si les toquéssim, però, no seria millor poder-les tocar directament?
Si investiguem una mica, segur que podem trobar algun lloc on anar a observar i tocar
escultures, si no trobem un únic espai on hi puguem trobar varietat, podem fer un circuit per la
nostra ciutat o poble. Sinó, sempre podem jugar amb l’arquitectura: anem a tocar parets!
Sentim el mateix quan toquem una paret de pedra o de formigó? I les finestres? Quina
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diferència hi ha entre tocar una vidriera o una persiana? En el nostre entorn quotidià hi podem
trobar múltiples elements per poder estimular el tacte, fins i tot podríem parlar de l’art de la
naturalesa!
Parlant d’escultures, en el cas de Mallorca tenim diferents exemples als que recórrer. Per
posar algun exemple, tenim el llibre de Brotons (2000) Escultures de Palma, on hi trobem un
extens llistat de les escultures que podem trobar a la ciutat, agrupades, a més a més, en
itineraris, aspecte molt útil si volem fer un recorregut amb els infants. També podem comptar
amb alguns espais com per exemple la Fundació Ben Jackover i Yannick Vu on hi trobem,
entre altres coses (com per exemple una exposició permanent sobre retrats de nins), un parc
d’escultures, amb la característica de que aquest espai es dedica a rebre grups de nins per
explorar l’art que trobem en la fundació i fer activitats sobre aquest.

Ben Jackover i Yannick Vu – Elefant. 2007

Ben Jackover i Yannick Vu – Estelas del Sol. 2007

Ben Jackover i Yannick Vu – Moltons. 2007

35

Alexander Calder – Nancy

Jacint Mateu – Esfinxs (Lleones des Born)

Josep Guinovart – Conjunt Escultòric del Parc de la Mar

Tot i els exemples anteriors, seria interessant cercar varietat de materials entre les diferents
escultures, per a que tinguin més diferències en quan a les qualitats tàctils d’aquestes, com per
exemple, en les escultures següents:

Miquel Barceló. Bronze

Miquel Barceló. Ceràmica
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Ben Butler. Fusta

Evie Ault. Vidre

Una vegada anem a visitar escultures de diferents materials, formes i mides, comentem
quines qualitats percebem: rugositat, suavitat, fredor, calidesa... Si tanquem els ulls, potser ho
sentirem millor.
Tenint en compte que la vista és el sentit que més utilitzem, podem afirmar que és el que
està més estimulat. Hem de saber que si experimentem amb algun altre sentit, és recurrent
tancar els ulls per intensificar la sensació perseguida sense que la vista li llevi protagonisme.
Per tant, quan toquem quelcom (o quan escoltem o quan tastem), podem tancar els ulls per
centrar-nos i notar millor aquella sensació en concret.
Llavors, un cop a l’aula i seguint amb el recorregut que férem, proporcionem als infants
diferents materials naturals deixant que els toquin, descriguin les sensacions que els hi
aporten, identifiquin de quin material es tracta, etc. Parlem d’alguns materials naturals com
per exemple fustes, argila, bales de vidre, teles diverses (de sac, cotó, vellut, tul, sedoses...),
corda, còdols, fulles...
La darrera passa seria crear les nostres pròpies escultures amb aquests materials, per
després exposar-les i experimentar-ne el tacte.
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5.4. El gust.
“El desenvolupament de la sensibilitat gustativa està estretament relacionat amb la incorporació d’aliments a la dieta. Comença amb sabors dolços (llet materna, llet artificial, cereals) i després s’incorpora
el salat (verdures, carn, peix, etc.), l’àcid i l’amarg (fruites).
L’estimulació de la sensibilitat gustativa pretén desenvolupar els aspectes següents:
 Conèixer i identificar els sabors bàsics (dolç, salat, àcid i

amarg) i la graduació de temperatures (fred, tebi i calent).
 Conèixer i diferenciar els sabors dels aliments: tant els sabors

que són força diferents (vinagre-oli) com aquells que són semblants (infusions i mandarina-taronja entre d’altres).
 Desenvolupar la memòria gustativa.”
Gil i García (2010: 49)

“[...] és interessant oferir diverses possibilitats i despertar en els
petits l’interès en provar i descobrir nous sabors.
El gust és presenta al llarg de les nostres vides en moltes situacions,
i és a partir d’aquest sentit que poden trobar un gran plaer amb la
cuina i l’alimentació, pilar fonamental per la nostra salut. A més a més,
vivim en una cultura mediterrània que, per tradició, estableix molts
d’encontres familiars i socials al voltant d’una taula, amb tot el que
això implica.”
Vila (2005: 35)
Proposta didàctica.
Observem obres d’art que posteriorment ens puguin suggerir el tast d’aliments, com per
exemple:
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Arcimboldo – Vertumnus. Manierisme

Caravaggio – cistella de fruita. Barroc

Com sempre, comentem les obres i les seves qualitats, juntament amb allò que aquestes ens
transmeten:
 De què té forma la pintura en conjunt?
 Ens fixem amb els detalls: què hi veiem? Coneixem aquests elements? On els podem
trobar?...
Aconseguim aliments amb els que puguem fer una obra semblant (els duem de casa, els
anem a comprar al mercat, els collim de l’hort o anem a alguna casa de camp on ens puguin
rebre a collir-los...). També necessitarem escura-dents o algun altre material que ens serveixi
per poder aguantar les peces.
Quan tenim el material, cada alumne realitzarà de manera lliure la seva pròpia obra d’art.
Un cop acabada, la podem degustar. Quins gusts hi trobem? Quina diferència hi ha entre ells?
Quines expressions ens fan posar quan les tastem? Quins ens han agradat més i quins menys?
Per què?...
Hem de tenir en compte que quan juguem amb el gust, també entra en escena i hi pren part
de manera important, l’olfacte. A part de fruites i verdures, també podem fer servir altres
elements, com per exemple herbes aromàtiques i espècies.
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5.5. L’olfacte.
“És evident que l’olfacte provoca emocions, desperta desitjos,
transmet sentiments. I tot això amb una profunda intensitat, fins el punt
de que no creiem exagerat demanar-nos si l’olfacte és, potser, el més
sensible dels nostres sentits. En tot cas, és el més enigmàtic i
desconegut. I segurament el més descuidat en l’educació. Per què? La
resposta no és clara. Tots som conscients del poder evocador de la
memòria olfactiva, del seu fantàstic potencial de reminiscència, per
suscitar records i provocar associacions.”
Gratacós (2006: 58)

“El nadó, com ja sabeu, pot reconèixer l’olor de la mare des del
moment mateix de néixer. Aquesta sensibilitat olfactiva s’anirà desenvolupant a mesura que, amb el pas del temps, vagi tenint noves experiències olfactòries amb diferents olors.
L’estimulació olfactiva tendirà a desenvolupar aquestes capacitats
olfactives:
 Discriminació d’olors i gaudir amb experiències olfactives.
 Coneixement a través de l’olor.
 Memòria olfactiva.”

Gil i García (2010: 50)

“El sentit de l’olfacte està poc estudiat evolutivament a causa de la
seva dificultat d’apreciació. En els nins de curta edat és molt difícil
saber si realment estan percebent els olors de les coses quan els hi
proposem, a més a més, és el sentit que més “atrofiat” tenen bona part
del curs, ja que la gran majoria el passa constipat, amb mocs i el nas
tapat.
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A l’escola, normalment es perceben bones olors (el de la colònia
quan arriben pel matí, el de la fruita quan berenem, el del brou que
prepara la cuinera, etc.), però també tenim olors desagradables (¡més
vegades de les que voldríem!), per això teníem la necessitat de treballar
les olors i amb això poder descobrir noves, variades i agradables
aromes.”
Vila (2005: 36)
Proposta didàctica.
Com a proposta didàctica dedicada al sentit de l’olfacte, podem utilitzar les obres d’art
sorgides de l’activitat gustativa. Com hem comentat en el capítol del gust, l’olfacte hi pren
molta part en aquest, de fet, si intentem degustar alguna cosa amb el nas tapat, ens adonarem
de que no podem fer-ho.
També podem partir de zero amb altres elements per crear una obra d’art dedicada, des del
primer moment, a l’olfacte. Per això, algunes fruites com per exemple la taronja o la llimona
ens són molt útils, ja que l’aroma perdura, igual que en les espècies (canyella curri, pebre bo,
djira...), les herbes aromàtiques (menta, herba sana, alfabeguera, lavanda, camamilla, estepa,
romaní... ) i altres elements també molt aromàtics com el cafè o el té.
En aquesta activitat, els infants haurien de tenir exposats els elements aromàtics per poderlos anar ensumant i comentant el que percebem, podem tapar-nos els ulls per concentrar-nos
millor en la sensació i, fins i tot, intentar endevinar que és el que ensumem! A continuació,
podem proposar als infants que cada un faci una obra d’art, sobre algun suport, utilitzant
aquells elements aromàtics que creguin que, junts, poden fer una bona combinació olfactiva.
Si volem que aquests quedin aferrats, podem utilitzar blanc d’ou.
Llavors, els alumnes poden anar mostrant als seus companys la seva obra d’art, deixar-los
ensumar-la i explicar perquè ha fet servir aquells elements i no uns altres; intentem posar
paraules a les nostres percepcions olfactives.
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5.6. La inclusió de tots els sentits.
“Igual que en la resta de sentits i d’òrgans sensorials, amb l’olfacte
i el nas també es poden proposar algunes activitats orientades a estimular-ne el desenvolupament, i d’una manera gradual la memòria olfactòria. Cal, però, tenir present que l’aprenentatge natural de l’infant
és multisensorial, de manera que algunes d’aquestes activitats es poden
dur a terme juntament amb les activitats que heu vist, per exemple, en
el cas del gust.”
Gil i García (2010: 51)
Proposta didàctica.
Com hem afirmat en ocasions anteriors, quan treballem amb un sentit, hi intervenen
d’altres: en el gust, l’olfacte, en el tacte la vista, igual que en l’oïda... i així successivament,
podríem trobar més combinacions i, fins i tot, podem afirmar que en ocasions ens influeixen
tots a la vegada. La citació anterior ens diu que l’aprenentatge del nin és multisensorial, per
tant, tampoc té sentit només fer activitats d’un únic sentit quan aquests col·laboren
conjuntament en el nostre desenvolupament i ens influeixen a la vegada.
Per tant, aquesta proposta didàctica, de caire culinari es dedicarà a incloure tots els sentits
sense marginar-ne cap dels cinc:

Veermer – La lletera
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En aquest clàssic barroc hi trobem una escena costumista on hi figuren dos elements que
segurament seran força quotidians en la vida dels infants: la llet i el pa. Llavors, observem la
pintura i procedim amb les preguntes i hipòtesis:
 Què veiem? Per què l’artista deu haver pintat això?
 Us recorda a quelcom / algú?
 D’on traiem aquests aliments? Els coneixem? Sabem quin gust fan?
 De què està fet el pa...?
Llavors, podem estudiar la recepta d’algun tipus de pa, i demanar a les famílies que ens
ajudin a dur els aliments de casa. Tant podem fer el típic pa amb aigua, llevat i farina, com fer
algun tipus de panet que hi inclogui altres elements com la llet (ja que figura a la pintura de
Vermeer) i la mantega.
A continuació, cuinem experimentant: no només ens centrem amb el gust, també
observem, toquem, olorem i escoltem els renous que fan els distints elements al tocar-los per
separat (la diferència entre la farina i l’aigua, i la llet, que és gairebé com l’aigua però més
espessa...) i llavors experimentem sobre què passa quan els mesclem, depenent de la quantitat
que posem d’un ingredient o d’un altre...
En aquesta proposta didàctica, també cal pensar que es viu el procés i l’efecte que fa el
llevat sobre la massa: elaborem un panet, el deixem reposar i, per art de màgia, torna més
gran! I quan el fiquem dins el forn? Perquè surt encara més gran i d’un altre color i
consistència? Això és ciència!

5.6.1. La sinestèsia.
Un cop més, recorrerem a la Gran Enciclopèdia Catalana (1993) per explicar el concepte
de sinestèsia:
 Sinestèsia: Experiència sensorial de certs individus consistent en l’associació de diversos

sentits mitjançant la qual la percepció en un sector sensorial és acompanyada, per
correspondència o ressonància, de percepcions en un altre o uns altres sectors.
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N'és un exemple típic l’audició acolorida o sinòpsia, associació entre un color i un so (o
àdhuc una lletra o una síl·laba determinades). Pròpia de la infància, la sinestèsia pot
perdurar en l’adult, sense ésser necessàriament patològica. Sovint és una font
d’inspiració poètica i artística.
Vista la definició, ens podem centrar en activitats que consisteixin en definir una sensació
en alguna qualitat que, suposadament, ha de ser definida per una altra, per exemple, tastar
quelcom i parlar sobre quin gust té aquesta olor, i fins i tot, cercar-la.
-

Proposta didàctica.

Proposem una obra d’art als alumnes com, per exemple, la següent:

Miquel Barceló – Cúpula de la ONU

Un cop hem comentat l’obra, així com solem fer cada vegada que en presentem alguna,
podem començar a donar pas a la imaginació:
 Quina olor fa per tu aquesta obra? Aquest trosset en concret, de color X, quina olor fa? I
aquest altre?...
Llavors, podem proporcionar als infants material de diferents olors (vinagre, oli, fruites,
herbes i espècies, altres elements naturals com la fusta o el ferro...) . Cadascú tria un element
que tingui una olor com la que ha imaginat i en fa la seva representació.
Evidentment, podem fer el mateix però buscant el gust, el tacte o el soroll que imaginem
que fa l’obra d’art. També podem, per exemple, posar dins bosses de roba diferents elements
aromàtics (que no es puguin veure), els ensumem i pensem:
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 Si poguéssim tocar-ho, quin tacte tindria? Cerquem elements que tinguin un tacte com el
que descrivim.
 Si tingués forma i color, com seria? Podem representar-ho a través de qualsevol
manifestació artística.

5.6.2. Una experiència amb Soledat Sans (Carrau Blau)
El passat 15 i 16 de maig, vàrem tenir el plaer de comptar amb la presència de Soledat
Sans, responsable del taller Carrau Blau de Sant Just Desvern, en unes jornades d’educació
artística dutes a terme a la UIB i a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. Tant les activitats
que duguérem a terme amb la mestra i artista com les experiències elaborades en el seu taller
que ens va explicar en una consulta oral, varen resultar un exemple rere l’altre d’educació
artística totalment connectada amb la sensorial. A continuació n’expliquem algunes:
 A partir de l’actuació Pas Doble de Miquel Barceló i Nadj, es proporciona als nins una
peça de fang per a que se la situïn a la cara i puguin construir la seva pròpia màscara. En
aquesta activitat, hi trobem el tacte com la principal sensació estimulada. A més a més,
partint també d’aquesta actuació, duguérem a terme una activitat que consistia en rompre
cossiols de test i, juntament amb altres materials naturals i pintura, fer una escultura per
contemplar el canvi i el seu resultat.
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 Parlant de sinestèsia, Soledat Sans ens va donar un exemple dut a terme en el seu taller:
fregir gambes (cercant l’estimulació olfactiva a través de l’olor d’aquesta acció) i
compararen aquesta olor amb la de flors que també tenien a la seva disposició. Llavors,
varen posar color a l’olfacte.
 Una altra activitat artística i de caràcter màgic que dugueren a terme en el taller de Carrau
Blau, va ser la de capolar pètals de flors amb alcohol i fer-ho servir de pintura per aplicarla sobre vidre. Al principi, no és veu res, és transparent, però llavors, el color va sorgint
així com la mescla es va assecant.

5.6.3. El sisè sentit.
Com hem comentat en ocasions anteriors, la imaginació i la reflexió són dos components i
actituds primordials en l’educació artística. Així doncs, per què no utilitzar-los per no
conformar-nos i intentar anar més enllà del que està preestablert i es suposa que és l’obvi?
Ens diuen (i nosaltres ho podem experimentar), que els sentits són cinc, però, i si hi hagués
un sisè sentit, quin seria? Per què no buscar-lo o imaginar-lo amb els infants a través del
pensament i la reflexió?
Es tractaria també de quelcom molt subjectiu, com l’art mateix i la percepció d’allò
sensorial. Per tant, donant pas a la imaginació i a la creativitat de la nostra ment, deixem obert
un interrogant pel parer de cadascú, cercant, a través de les nostres pròpies sensacions,
emocions, percepcions, raonaments, punts de vista... quin seria el nostre sisè sentit.
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6. Conclusions
Com a conclusió, primer de tot podem dir que s’han assolit els objectius proposats: s’ha
obtingut informació per a ampliar els sabers previs sobre educació artística i estimulació
sensorial, fent-los més concrets i existents. A més a més, també ha suposat una adopció de
nous criteris i punts de vista en educació per part de l’autora. Hem après com organitzar-los i
dur-los a la pràctica, s’han descobert tota una sèrie d’ítems a seguir i a tenir en compte per a
desenvolupar aquests camps d’una manera òptima, profitosa i justa de cara als infants.
També cal comentar que aquest treball ha acabat suposant la satisfacció de mantenir la
motivació per seguir explorant els temes exposats i experimentar-los en primera persona, de
manera vivencial, no només seguint promovent-los. Les idees i opinions de les que es partien,
han estat reforçades.
Per seguir aprofundint i investigant en els temes tractats o proposar altres variants que hi
puguin estar relacionades, cal recordar, primer de tot, que seguim amb la opinió de que tant
l’educació artística com la sensitiva poden estar relacionades i poden suposar un punt de
partida o desenvolupament de qualsevol altra matèria en l’etapa d’educació infantil. Un
exemple, i que ja hem comentat en aquesta investigació, podria ser el de la filosofia 3/18.
També podríem cercar informació sobre utilitzar l’art i la manipulació de materials per
treballar, per exemple, la motricitat o l’escriptura.
A més a més, els nostres dos camps d’estudi també es poden contemplar com a matèries
principals a l’hora d’organitzar una escola per ambients, una aula per racons o com a punt de
partida i mètode de desenvolupament de projectes de treball.
“De tot allò, als nins i les nines els hi ha de quedar la sensació de
joc i descobriment, i a nosaltres la confirmació de que els hem reportat
un altre component pel seu bagatge personal: recursos procedimentals.
El més important potser sigui haver-los ajudat a endinsar-se en el món
dels descobriments. Serà un èxit si en la cerca dels mils de sensacions
que es troben dissoltes a l’aigua, els hem proporcionat només dos:
haver participat en el seu propi procés experimental i deductiu, i sentir
dintre del seu cos el desenvolupament d’una llavor anomenada
<<curiositat>> .”
(Vega, 2006: 114)
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