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Emocions
i educació

Cossos, espais, llenguatges: apunts sobre estètica
i emoció en educació infantil (rellegint i enllaçant
a De Puig, Palou, Cabanellas...).

Crec que serà familiar per a tots els presents la imatge de l’infant competent,
sobre la qual es fonamenta la pròpia experiència dels nius i escoles reggianes.
Competent en què? En relacionar-se amb el món.
Carla Rinaldi1

En els primers anys es comença a construir el coneixement i la identitat, una certa consciència
de pertinença a una societat, i les bases per a una futura actitud crítica cap als supòsits de qualsevol
mena. En aquest text volem reflexionar i relacionar des d’una perspectiva d’educació artística
experiències i lectures que ens poden fer evidents algunes funcions de l’educació estètica i artística
de cares al creixement emocional i social, especialment per a infantil, però que no hem de
menysprear en d’altres contextos educatius.

Considerem que els nuclis a l’entorn dels quals es configura el contingut de l’educació artística,
en qualsevol àmbit i nivell, són la percepció i la creació, entesos com una polaritat complementària
i interdependent. També es pot veure com a educació del llenguatge gràfic, espacial, visual i tàctil
(i musical, gustatiu, corporal, etc.). La percepció, en primer lloc, és treball dels sentits, i aquests
han d’estar preparats i atents. A més, com que el desenvolupament de les habilitats comunicatives
i expressives s’està iniciant, en aquesta etapa els nens i les nenes utilitzen els llenguatges sense
separacions, i van creixent en el seu ús de manera intermodal (Matthews, 2002). Perquè l’important
és assolir –o crear– el sentit, el significat, i potser perquè poden sortir-se’n millor amb uns
llenguatges que amb d’altres.

Precisament a l’entorn de la potenciació i visió integrada (sensorial, intel·lectual, creativa, social)
del desenvolupament global dels llenguatges de nadons i pàrvuls, Malaguzzi (a 1963) fonamentà
una manera de fer i d’entendre l’educació infantil (nius i escoles 0-6 anys de Reggio Emilia) que
en aquests moments, quaranta anys després, no solament no ha decaigut ni decebut... [llegir més]

Dra. Muntsa Calbó i Angrill, professora del Departament de Didàctiques Específiques
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Cossos, espais, llenguatges: apunts sobre estètica i emoció en educació infantil (rellegint i 


enllaçant a De Puig, Palou, Cabanellas...) 


 


Dra. Muntsa Calbó i Angrill, professora del Departament de Didàctiques Específiques 


 


Crec que serà familiar per a tots els presents la imatge de l’infant competent, 
sobre la qual es fonamenta la pròpia experiència dels nius i escoles reggianes. 


Competent en què? En relacionar-se amb el món.  
Carla Rinaldi1 


 


En els primers anys es comença a construir el coneixement i la identitat, una certa consciència 


de pertinença a una societat, i les bases per a una futura actitud crítica cap als supòsits de 


qualsevol mena. En aquest text volem reflexionar i relacionar des d’una perspectiva d’educació 


artística experiències i lectures que ens poden fer evidents algunes funcions de l’educació 


estètica i artística de cares al creixement emocional i social, especialment per a infantil, però 


que no hem de menysprear en d’altres contextos educatius. 


 


Considerem que els nuclis a l’entorn dels quals es configura el contingut de l’educació artística, 


en qualsevol àmbit i nivell, són la percepció i la creació, entesos com una polaritat 


complementària i interdependent. També es pot veure com a educació del llenguatge gràfic, 


espacial, visual i tàctil (i musical, gustatiu, corporal, etc.). La percepció, en primer lloc, és 


treball dels sentits, i aquests han d’estar preparats i atents. A més, com que el desenvolupament 


de les habilitats comunicatives i expressives s’està iniciant, en aquesta etapa els nens i les nenes 


utilitzen els llenguatges sense separacions, i van creixent en el seu ús de manera intermodal 


(Matthews, 2002). Perquè l’important és assolir –o crear- el sentit, el significat, i potser perquè 


poden sortir-se’n millor amb uns llenguatges que amb d’altres. 


 


Precisament a l’entorn de la potenciació i visió integrada (sensorial, intel·lectual, creativa, 


social) del desenvolupament global dels llenguatges de nadons i pàrvuls, Malaguzzi (a 1963) 


fonamentà una manera de fer i d’entendre l’educació infantil (nius i escoles 0-6 anys de Reggio 


Emilia) que en aquests moments, quaranta anys després, no solament no ha decaigut ni decebut, 


sinó que s’ha expandit internacionalment i s’ha convertit en un lloc d’aprenentatge a tots els 


nivells (vegeu el web de Reggio Children).   


                                                           
1 De “Le domande dell’educare oggi”- Ed. Comune di Reggio Emilia, 1999, Reggio Children, 2005. 
Document que es troba en el web de Reggio Children, el projecte de les escoles infantils de Reggio 
Emilia, inspirat i promogut per Loris Malaguzzi a partir de 1963. Reggio Children és una associació des 
de 1994, que s’encarrega de connectar amb tot el món, tant amb les universitats com amb els escoles i 
famílies, sempre que estiguin interessades en com es desenvolupa el projecte dels nius i escoles 0-6 en 
aquesta comarca italiana. 
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Entre d’altres coses, Reggio Emilia proposa que cada escola infantil estigui atesa almenys per 


un o una “atelierista”, es decir, un/a tallerista, una persona formada com a artista. Perquè 


considera que un desenvolupament òptim en llenguatges i percepció no es pot donar deixant les 


aportacions de les arts a banda. Ni podria fer-se, per cert, oblidant que l’ambient és el context 


però també el motiu i el contingut de l’aprenentatge, entenent-lo des d’una perspectiva estètica i 


ecològica àmplia, com a font de tota experiència sensorial, vital, emocional, cultural i social. 


 


Nosaltres entenem, com Malaguzzi, que l’educació sensorial és un dels àmbits imprescindibles 


de l’etapa, i resulta que, almenys des de la perspectiva de l’educador artístic, aquesta “educació 


sensorial”, o estètica, i els seus aspectes, finalitats i valors, poden ser la bastida en la qual es 


recolzen les competències comunicatives i socioemocionals.  


 


Estètica, llenguatge, emoció i construcció del món. 


Els plantejaments de l’educació sensorial haurien de ser fonamentals per a organitzar l’educació 


artística, en qualsevol edat; encara que és obvi que, com expressava Soler Fiérrez, fa quinze 


anys: 


 
Para un niño pequeño el mundo aparece como un espectáculo enigmático; todo es un 
misterio, apenas nada tiene un significado establecido, sus órganos sensoriales reciben 
multitud de excitaciones de difícil integración, la realidad se manifiesta como una 
formidable colección de sensaciones y problemas; (…) Es verdad que este proceso no 
se dará por acabado nunca, hasta el punto que nos vamos a pasar la vida 
completándolo, aunque no al ritmo e intensidad con que lo hicimos en la infancia. 
(Soler Fiérrez, 1992: 15) 


 


Per aquesta raó, el moment primordial per a abordar l’educació dels sentits i a través dels 


sentits, és l’etapa d’infantil. En aquesta etapa, la percepció, o utilitzar al màxim aquestes eines 


que comuniquen el món amb nosaltres mateixos, és tant el contingut de l’educació sensorial 


com el de l’educació artística. 


 


Però també acabem de dir comunicació. Per aquesta banda, la sensorialitat coincideix amb 


l’altre gran àmbit de l’educació artística, ja que, des d’aquesta perspectiva, la creació es pot 


entendre com a creació de i amb el llenguatge, com a expressió, com a comunicació; llenguatge, 


llenguatges millor dit, que acaben donant forma a aquest cúmul de sensacions i que, a la fi, 


construeixen el sentit de la realitat, el sentit dels éssers i els esdeveniments del món. En 


definitiva, construeixen el món, els mons... o diferents versions del món (Del Río, 2004). 
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LLuc Vayreda, 4 anys i 9 mesos: “El món”. 


 


Fins i tot el construeixen físicament i perceptiblement, en el cas de qualsevol art, ja que amb 


elles creem el paisatge, dissenyem objectes, vestits i edifics, configurem la nostra aparença amb 


joies, pentinats i maquillatges, creem ambients amb la música, celebrem coses amb la cuina i 


amb la dansa, i així atorguem valor simbòlic als éssers que habiten aquests “mons”. 


 


Una mica més amunt hem repetit la paraula “sentit”. Sentit com a significat, àdhuc com la idea 


que ens queda de les coses després de deixar-les de percebre en la seva materialitat. Aleshores 


l’educació sensorial, i estètica, seria tant l’educació de i amb els sentits, com l’educació per la 


construcció de sentits, del sentit del món. Perquè col·labora en la construcció de sentit, és 


simultàniament educació expressiva; i perquè potencia les maneres de donar resposta, de 


reaccionar, de valorar els éssers, les qualitats, els esdeveniments. 


 


La vida dels sentits i dels llenguatges associats a aquests canals, que a demés, òbviament, es 


corresponen precisament amb tota mena de llenguatges artístics, es desenvolupa de manera 


interelacionada i global. Els estudis sobre desenvolupament esteticoartístic, recolzats en 


l’experiència, expliquen intermodalment el procés de significació (Matthews, 2002), que inclou 


la identificació, la classificació, la comparació i la utilització apropiada del llenguatge (Soler 
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Fiérrez, 1992). Hem vist també, en els estudis sobre percepció, especialment visual, com el 


“percebre” està íntimament vinculat al “conceptualitzar” (Parini, 2002). 


 


Hem estudiat també l’experiència estètica, i com l’educació per la experiència estètica és, per 


una part, educació dels sentits –en el sentit més habitual- i per altra, en el sentit pragmàtic, es 


educació “per la creació”, i concretament, segons Agirre (2000), per a la “creació d’un mateix”. 


L’àmplia zona de trobada entre educació estètica i educació sensorial ha de ser, precisament, 


l’educació artística, en el seu doble aspecte de percepció i creació, en el seu doble contingut, per 


força inseparable, de preparar-nos com a receptors i espectadors (del món, de la bellesa, de la 


diferència, de la semblança, de la lletjor…) i també com a actors i autors (de creacions, de 


transformacions, de nous mons, objectes i melodies, de les nostres identitats). 


 


 


LLuc Vayreda, 5 anys i 3 mesos 


 


 


Combinant, juxtaposant i comparant alguns textos clau, ens hem adonat  –potser només hem 


reconegut- que precisament els valors de l’educació artística com educació estètica són el punt 


de partida per a tractar, globalment, aspectes essencials per a  la vida de l’infant, però sobretot, 


per a la vida en general, per a la convivència i la responsabilitat socials.   


 


A Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia (2004), Sílvia Palou ens proposa 


claus específiques pels primers anys de vida que ens permeten veure les arts precisament com a 


vincles privilegiats entre sensorialitat, sentiment, i comunicació. Irene de Puig, en el seu llibre 


Per-sen-sar (2003), ens proposa, també, el vincle entre “percebre”, “sentir” i “pensar”, ja que és 
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això el què significa aquesta paraula mig inventada, persensar, i les claus del desenvolupament 


d’aquest vincle en infants petits (fins a cicle inicial de Primària) en què, clarament, les eines de 


l’art, de les arts totes, es revelen imprescindibles, satisfactòries i suggeridores. 


 


Ambdues autores desenvolupen la versió ja comentada de les arts com a extensions dels sentits 


(tant un per un, com polisensorials: l’escultura, el cinema, la poesia visual o la cuina per 


exemple), per a fer-nos veure la continuïtat existent entre sentit i llenguatge, entre sensorialitat i 


expressió. Per a elles, creiem, les arts són com instruments per a créixer intermodalment en la 


construcció del sentit i del sentiment del món.  


 


 


LLuc Vayreda, 5 anys i 3 mesos: El mar. 35 x 95 cm. Observeu la lletra “c” lligada que 


representa la supefície del mar. 


 


Percepció i sensibilitat, doncs, com el fonament de la creativitat, l’expressió, la representació, la 


simbolització i la comunicació. Aquesta estructura és la que defensa Palou (2004) per a iniciar 


un autèntic programa d’educació emocional (que precisament ara es veu com a molt necessària, 


una competència combinada personal i social per a grans i petits, professionals i estudiants) que, 


com ja sabem, s’enfoca a saber gestionar els propis sentiments i emocions, i a tractar amb, i 


assumir, els sentiments i emocions d’altri, i per això cal identificar-los, reconèixer-los, 


comprendre’ls, acceptar-los, transformar-los, expressar-los, comunicar-los i interactuar amb els 


altres.  


 


Per Palou, l’art té el valor intrínsec de connectar el “món interior” amb el món “exterior”. L’art 


té valor “comunicatiu”, en primer lloc, com a procés; i per tant, com a eina per a expressar el 


què sentim i percebem:  


 
“Los niños, desde muy pequeños, exploran las posibilidades de la materia, dejan 
huellas, trazan ondas, construyen espacios y expresan a través de esos y otros 
elementos lo que perciben, las sensaciones que les produce ese contacto. La 
experimentación suele hacerse a través de muchos sentidos a un tiempo, para poder 
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captar con mayor detalle y sensibilidad sus propiedades. Estas primeras integraciones 
sensoriales entre el niño y la materia, el espacio, la luz, el color, la textura, la 
transparencia, la geometría, etc., son las primeras expresiones plásticas, y en ellas el 
proceso tiene un valor mucho más rico y complejo que el resultado en sí.” (id. : 179) 


 


En segon lloc, l’art té valor comunicatiu, i per tant, valor per l’educació emocional, com a 


“producte”. Perquè l’art és una font d’emocions expressades, representades pels i per les 


artistes, i apropar els infants al món de l’art els dóna l’oportunitat de comprendre com aquest art 


pot transmetre la vida interior. Els infants poden identificar sentiments i emocions d’altres, a 


través dels seus productes artístics! (i a sobre, podem considerar “art”, en la nostra versió 


multicultural, els dibuixos animats que veuen per la televisió). “El producto, el resultado, la 


obra de arte queda plasmada y permite una posterior interacción con el entorno” (Id.: 179). 


 


Aquesta visió de l’art com a eina comunicativa en ambdós sentits (interior-exterior, exterior-


interior) des de la perspectiva de l’educació emocional és per tant molt pertinent tractar-la  des 


del punt de vista d’integració de l’experiència estètica amb l’experiència creativa i expressiva. A 


més, promou la integració sensorial i la sinestèsia entre diferents arts, sentits i llenguatges:   


“La comunicación con el entorno, a través del lenguaje plástico, surge como un 
proceso conjunto del cuerpo (movimiento, gesto, sonrisa, tono, sentidos, etc.), la 
materia (el color, el volumen, la textura, la luz, etc.), el espacio (medida, orden, 
orientación, geometría, etc.) y el tiempo (ritmo, cadencia, duración, etc.)”. (Id.: 180) 


 


La sensorialitat, doncs, és el primer pas per a connectar vida interior i entorn, i és el camí per a 


arribar a expressar, crear, i sobretot, representar, simbolitzar i comunicar-se, en els aspectes de 


producció (escriure, dibuixar, parlar, cantar) i de recepció (gaudi, comprensió, valoració 


d’aquests productes i llenguatges). És, a més, un punt de trobada de les àrees curriculars, per a 


poder treballar interdisciplinàriament i globalment, cosa que també recolza la nostra versió 


multicultural i inclusiva per l’aprofitament de les arts en l’educació2.  


 


Si ara recollim alguns dels suggeriments de De Puig (2003) en relació a la seva proposta de 


programa d’educació filosòfica a partir dels 3 anys (recordem que estètica i sensibilitat també en 


formarien part), programa que, per tant, ajudarà els nens i les nenes a “pensar millor per si 


mateixos”, veurem com ella apunta els continguts perceptius, expressius i creatius com a bases:  


 
“Aquest exercici, en aquest cas, es fa mitjançant el treball amb els sentits perquè va 
dirigit als nens i nenes del segon cicle d’educació infantil i als del primer cicle de 
primària i, per tant, coincideix amb un moment de descobriment del propi cos i de les 
seves possibilitats. Aquesta curiositat porta tant a l’exploració dels sentits com a la 
formació de la pròpia identitat.” (Id.: 17, el subratllat és nostre) 


 
                                                           
2 Calbó, M. (2006): “Propuestas interdisciplinares, multisensoriales, multiculturales: ideas para trabajar la 
educación estética en todas las etapas”. 
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Així doncs, com a principi, De Puig connecta com nosaltres hem fet més amunt l’educació 


sensorial i la creació d’un mateix. Un objectiu clau per a l’educació artística. D’altra banda, ens 


ofereix nous vincles entre “els sentits del sentir” reunint algunes de les coses que ja hem dit i 


que també hem vist en Palou:  


 


• Sentir dels sentits, com a possibilitat de viure i comprendre el món, com a primer 


nivell de sensibilitat literal, etc. Aquest “sentir” amb els sentits es desenvolupa de 


manera desigual, canviant i interelacionada.  


• Sentir de sentiment, com una disposició emocional desvetllada per les sensacions o per 


la raó. L’enllaç entre estímuls físics i reaccions anímiques són els sentiments primaris 


de plaer i dolor; a través dels sentits captem el món exterior, però no només això, ja que 


alhora es converteix en un món de “valors”, un món de qualitats valorades pels afectes: 


els fets, allò que percebem, és agradable o desagradable.   


• Sentir de trobar sentit: Trobar sentit és tenir consciència del propi estat, i és “estar 


orientat, entendre significativament alguna cosa” (Id.: 26).  


 


Així, per ella, allò sensorial, allò emocional i allò racional es combinen per a produir sentit, per 


a comunicar, per a raonar, i per descomptat, per a arribar a construir actituds ètiques i crítiques. 


Si l’educació emocional que ens proposava Palou per als primers anys de vida és educació 


sensorial, expressiva i comunicativa –ben bé com l'educació artística- l’educació filosòfica que 


ens proposa De Puig és també educació sensorial, creativa, comunicativa i crítica.  


 


En ambdós casos, l’educació a través de l’art, de la percepció i la creació expressiva i  artística, 


són fonamentals. Encara De Puig aprofundeix en un altre argument que lliga amb l’educació 


esteticoartística tal i com l’entenem nosaltres. La percepció sensorial no és tan sols un acte físic 


i biològic, sinó que, com tota acció humana, és també un acte cultural: “És important que els 


nens i les nenes s’adonin, doncs, que la percepció no és un acte individual, sinó un acte cultural 


(veure colors i formes) i social (pressió, persuasió, identificació amb el grup, etc.)” (Id.: 36). 


No només per això, sinó també perquè, com apunta Mèlich (2004), l’experiència estètica 


tendeix i s’enfoca a la comunicació, demana ser compartida, requereix la col·lectivitat (penseu 


en el cinema, en un partit de futbol, en un concert...).  


 


Ens adonem que els aspectes de contingut d’una proposta d’educació sensorial i 


esteticoartística, via per a l’educació emocional i de la sensibilitat, com ara: exploració i 


reconeixement del cos i llurs possibilitats, èmfasi en la recuperació d’allò sensorial i emocional 


(car ens hem decantat massa per allò conceptual i abstracte), aproximació vital a la natura i a 


l’entorn, habitat per éssers vius i no vius, promoció d’una percepció original i alhora cultural, 
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etc., són clarament coincidents amb els continguts d’una educació postmoderna, ecològica, 


feminista i multicultural, que justament es construeix en oposició als discursos jeràrquics i 


bipolars sobre la natura i la cultura, el cos i la ment, la passió i la raó...  


 


       


Lluc Vayreda, 5 anys i dos mesos. En ambdós dibuixos explora les proporcions, recolzant-se en 


els enquadraments; potser simbolitza la seva pròpia “petitesa”... 


 


En aquest sentit, quan entenem l’educació artística com a estètica i alhora expressiva i 


comunicativa, quan abordem l’art com a vincle entre percebre i pensar, sentit i sentiment, vida 


interior i món exterior, aleshores percepció i creació són la base per promoure la intel·ligència 


emocional, l’estat de flux, el tracte amb els altres, el coneixement d’un mateix, les decisions 


ètiques i l’actitud crítica. També Goleman (1996) i Csikszentmihalyi (1997, 1998) ho han 


assenyalat. 


 


Ambients i espais com a mètode i contingut. 


Hem vist que tant De Puig (2003) com Palou (2004), i fa molt més temps Soler Fiérrez (1992) i 


Tamayo Acosta, (1987), presenten i escriuen els seus llibres com a “programes”, és a dir, 


elaboren activitats i recursos didàctics, reflexionen sobre el paper de l’educador, ordenen 


seqüències a partir de temes: dels sentits, de les arts; etc. Tots aquests autors consideren 


l’ambient com el recurs educatiu per excel·lència en educació infantil (encara que, insistim, 


també en tapes posteriors seria necessari no abandonar el contacte amb l’entorn, els sentits i la 


creació). Proposen metodologies basades en l’ambient que coincideixen amb Cabanellas y 


Eslava (2005), i en els casos de les autores Palou i De Puig, citen a Isabel Cabanellas 


específicament, però no aquest seu últim llibre, per raons cronològiques òbvies. En el llibre que 


editen Cabanellas i Eslava3 (Territorios de la infancia, 2005), es desplega l’estratègia de 


considerar l’ambient, l’entorn de l’aula, l’espai escolar, i el què el circumda, interior i exterior, 


                                                           
3 Isabel Cabanellas és Catedràtica de Didàctica de l’expressió plàstica de la Universidad Pública de 
Navarra i Clara Eslava és arquitecta. 
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com a fonamental per a elaborar precisament aquesta riquesa perceptiva i expressiva en nens i 


nenes petits.   


 


Per descomptat, també coincideixen, i ens interessa remarcar-ho, amb la metodologia de 


l’educació ambiental contemporània, que té com un dels seus eixos clau “desenvolupar el sentit 


de lloc” i que nosaltres abordem des d’una perspectiva ecològica de l’educació artística, que 


com ja hem dit, considerem que inclou totes les posicions postmodernes en relació al feminisme 


i el multiculturalisme (Calbó, 2005; Juanola, Calbó i Vallès, 2005).  


 


El què ens fan veure, aprofundint en el tema dels espais en relació a cossos, llenguatges i 


emocions dels infants petits (i de les mestres i els mestres, els pares, mares, avis, germans...), és 


que en l’etapa d’infantil, tant en el primer cicle com en el segon, cal organitzar ambients 


agradables, sensorialment estimulants i amb una certa disposició flexible, adaptable als 


individus i als grups, com per exemple el treball en racons, els tallers inter-aules o inter-cicles..., 


i els espais oberts, lluminosos i comunicatius. 


 


Força organitzacions espacials i precisament en infantil depenen encara massa, diuen Cabanellas 


i Eslava, d’interpretacions parcials dels estudis de Piaget sobre el desenvolupament en relació 


amb l’espai, que han abonat la estereotipació (és clar que també coincideixen amb una 


estereotipació arquitectònica i urbanística global, afegeixo); però també han potenciat la pobresa 


i la infrautilització dels espais per la seva reducció a categories logicomatemàtiques, i com a 


conseqüència, han donat lloc a la “exclusión de los espacios intermedios, los espacios entre 


objetos, interpersonales, afectivos, posturales, mentales, etc.” (32).  


 


 


Lluc (5 anys, 8 mesos) creant espais amb els mobles de la casa de nines. 
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Tot el llibre, com indica el seu títol, “Territorios de la infancia”, és una cerca de les possibilitats 


de l’espai en relació amb el creixement estètic, emocional, cognitiu, social i creatiu dels nens i 


nenes, especialment els més petits:   


 


La emoción es, simultáneamente, manifestación y toma de conciencia de la experiencia 
espacial. La emoción, generadora y reflejo de campos de posición y conocimiento, 
determina nuestro acoplamiento con el medio. (…) Encuentros desde vivencias 
primigenias como pueden ser los espacios maternos, como hueco afectivo, lo albergado 
y lo albergante, las posiciones de dominio o del libre deambular… nos llevan a 
preguntarnos dónde estoy y cómo soy en relación al entorno y en relación de sentido 
con los demás, es decir, qué coordenadas de situación, no sólo físicas sino 
socioafectivas e intelectuales hemos creado en empatía con el carácter sensible del 
espacio que nos creamos: sentirnos envueltos o encerrados, sentir nuestras fronteras, 
etc. (34) 


 


A través de les pàgines d’aquest text, anem descobrint les possibilitats de l’espai en relació al 


cos (a dalt, a baix, simetria, al costat; textures, distàncies, sons...), als objectes (els objectes com 


a possibilitats, com entramats i xarxes possibles, com a sistemes de relació entre ells mateixos i 


amb un mateix), en relació amb el moviment i l’acció, amb el temps, generat des del “ritme de 


les accions… I després, bones anàlisis de les relacions entre arquitectura i pedagogia, cosa que 


és un altre vincle entre l’art i la vida, l’art i l’educació. 


 


De tots aquests temes, i d’entre d’altres, ara ens interessa recordar novament que les escoles de 


Reggio Emilia, generades a partir de les idees i les accions de Malaguzzi, materialitzen 


justament una comprensió de l’espai escolar semblant a la que estàvem suggerint, i que el 


mateix Malaguzzi (citat en pàg. 166) entén com a “contingut del contingut, mètode del mètode”. 


És Alfredo Hoyuelos, en el mateix llibre, qui elabora un llistat de les característiques de 


l’arquitectura d’aquestes escoles (164-166), concrecions dels suggeriments de Malaguzzi: que 


generi espais lluminosos, comunicatius i transparents; que siguin estructures unitàries i 


familiars; que no siguin separadores, del dins i fora, dels serveis i de l’educació; que no siguin 


jeràrquics... 
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 Francesc Vayreda, 5 anys i 10 mesos. Dues pintures en el mateix paper, en les dues cares. 


 


Creiem que l’espai, l’ambient, l’escola o l’aula són espais educatius, educadors, si són espais 


estètics, o dit altrament, si són espais per l’educació estètica. O sigui, per a la creació d’un 


mateix. Hem estat donant arguments per a considerar que una educació autèntica (educació 


moral, crítica, socioemocional, cívica, multicultural) té una de les seves bases en l’educació 


estètica, i aleshores, concebre l’escola com a àmbit estètic educatiu (“La escuela, ámbito 


estético educativo”: així titula Alfredo Hoyuelos el capítol, en aquest mateix llibre), com un 


espai que no és ni ha de ser un determinant de les conductes del subjecte, sinó una oferta 


ambiental en la qual el subjecte pot definir la seva identitat, els seus valors.  


 


En aquest sentit, ja hem manifestat que, per començar, l’espai és el lloc d’encontre entre els 


sentits i el món.  Hoyuelos, a partir d’aquí, ens suggereix alguns trets per a transformar les 


escoles en això, en àmbits estètics educatius:  


 


• Afrontar la idea de l’àmbit escolar des de la complexitat, que “supone aceptar el 


imperativo ético de ser capaces de dar el mayor número de opciones posibles” (168). 


“El desafío, el orden-desorden, los fenómenos aleatorios o los previstos, la claridad o 


los enredos, las proliferaciones, las complicaciones o las simplificaciones, las 


certidumbres-incertidumbres, la transgresión de las normas o su conservación, (…). 


(169) 


• La pròpia idea d’àmbit. Parla d’àmbit com a punt de trobada, com allò que es 


produeix quan algú habita un espai; parla de l’espai com a temps i al mateix temps, 


perquè habitar és connectar en un temps determinat. Aquest espai-temps no té perquè 


ser lineal. 


•  Un àmbit comunicatiu. “Un ámbito contrario a la soledad, a la separación y la 


indiferencia que hacen de la escuela un lugar mediocre, inhabitable. Un ambiente al 
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que volver cada día con placer” (172). Un espai que facilita la circulació, la interacció, 


l’escolta. 


• Un àmbit estètic i de plaer. “Es por ello que el ambiente lo debemos concebir como 


copartícipe del proyecto pedagógico. Ambiente o microclima entendido como una 


elección consciente de espacios, formas relacionales, vacíos, llenos, materiales, 


texturas, colores, luces, sombras, olores, etc.- que deben potenciar, ayudar y reflejar la 


convivencia pedagógica y cultural que se construye en las instituciones educativas, 


creando vínculos que hagan posibles la definición de diversas identidades.” (173) 


 


En definitiva, espais i objectes, entorn i naturalesa, textura, llum, so, sabor i olor, constitueixen 


el lloc i també el recurs i el contingut per a l’educació infantil, entesa com a impulsora i 


potenciadora de competència emocional, social, creativa, comunicativa i crítica...; educar és 


alhora educar estèticament, i això significa educar AMB els sentits, en l’espai i amb l’espai, en 


el cos i amb el cos, en el sentiment, amb l’emoció. 
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