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Resum del contingut: 

L’art i la naturalesa són dos conceptes imprescindibles en els primers anys 

d’escolarització. Per aquest motiu, es vol estudiar la importància i la relació 

d’aquests dos termes i veure si realment s’apliquen a les escoles d’avui en dia.  

Per dur-ho a terme s’ha realitzat una enquesta a diferents escoles de Catalunya 

per tal de ser contestada per una persona de l’equip docent de cada escola amb 

la finalitat d’analitzar els resultats obtinguts i veure si es duu a terme aquesta 

increïble combinació.  

Paraules clau: Land Art, naturalesa, infància, art, educació infantil 

 

Abstract:  

Art and nature are two essential concepts in the first years of schooling. For this 

reason, we want to study the importance and relationship of these two terms and 

see if they really apply in today's schools. To do this, a survey has been carried 

out in different schools in Catalonia, to be answered by a member of the teaching 

staff at each school in order to analyse the results obtained and to see if this 

incredible combination can be achieved.  

 

Keywords: Land Art, nature, childhood, art, children's education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’art i la naturalesa en el Segon Cicle d’Educació Infantil: una increïble combinació 

Laia Fernandez Comas 

 

4 
 

1. Introducció 

Durant els quatre anys del Grau d’Educació Infantil,  en totes les estades de 

pràctiques que he realitzat a diferents escoles he tingut interès i motivació per 

tal de realitzar Unitats Didàctiques relacionades amb la naturalesa. És un tema 

que sempre m’ha cridat molt l’atenció i que volia implementar-lo en aules, atès 

que agrada molt als més petits i crec que no és té consciència de tot el que 

aporta positivament en el desenvolupament dels infants. A l’hora d’escollir el 

tema del Treball Final de Grau relacionat amb la menció d’arts, després de 

realitzar moltes activitats basades en la naturalesa, vaig trobar oportú i adequat 

seguir treballant un tema definit pel meu interès personal: la naturalesa, i, a més, 

relacionar-la amb l’art. Finalment, el treball està centrat en l’art i la naturalesa 

orientat al context educatiu corresponent a l’Educació Infantil, concretament al 

Segon Cicle, el qual abasta les edats de 3 a 6 anys.  

 

Exposaré en el marc teòric diversos punts, idees i informació rellevant sobre l’art 

i la naturalesa i la seva presència i importància en el context escolar actual. 

Contretament parlaré de tres punts: del moviment artístic Land Art, de la 

naturalesa i l’art en la infància i de dues pedagogies no formals que es basen en 

la naturalesa i en elements naturals.  

 

Mitjançant aquest estudi, en el mètode i els resultats, es vol analitzar si realment 

és té present la interrelació de l’art i la naturalesa a diverses escoles d’avui en 

dia de Catalunya en el Segon Cicle de l’Educació Infantil. Saber que opinen i 

pensen sobre el fet d’utilitzar els dos conceptes mencionats anteriorment 

diferents docents de les escoles actuals i analitzar-ho a través d’enquestes 

preparades.   

 

Penso que la societat avança i a la vegada, l’ensenyament de les escoles es 

troba en actualització constantment. Per aquest motiu, es vol intentar fer 

reflexionar sobre l’art i la naturalesa i intentar que s’apliquin i es tinguin més 

presents a les aules.  
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2. Marc teòric 

2.1 Land Art 

2.1.1 Orígens del Land Art 

El Land Art és un corrent artístic que va ser iniciat per un conjunt d’artistes 

americans i anglesos durant les dècades de 1960 i 1970, els quals 

experimentaven amb la pròpia naturalesa. No es sap amb exactitud qui és el 

propulsor d’aquest corrent, tot i això, el que sí que es sap és el lloc d’origen: els 

Estats Units i també l’autor que va anomenar al terme al qual ens referim: Walter 

de María. Per tant, ‘’és un terme americà que va ser escollit per Walter de Maria 

per descriure les seves primeres intervencions artístiques en la naturalesa a la 

dècada dels setanta’’ (Raquejo, 1998, p. 7). Gairebé al mateix temps, en contra 

de la voluntat de Walter de Maria, el concepte es va estendre a Gran Bretanya i 

als Estats Units, definint amb el mateix nom, obres, que com ell, van ser 

realitzades en un context natural.   

 

Matos (2008) afegeix que des dels anys setanta, s’ha utilitzat el terme Land Art 

per anomenar molts treballs d’artistes, la majoria d’ells nord-americans i 

britànics, dels quals la majoria es negaven i rebutjaven ser adscrits a aquest 

corrent, ja que no es sentien identificats ni representats sota aquest nom, sinó 

que preferien parlar de les seves obres com Earthworks, Earth Art, Ecological 

Art, Environmental Art, Nature Works, etc. Els fundadors nord-Americans van 

començar a treballar amb la terra de forma directa i en moltes de les seves obres, 

la paraula Earth, implicava a la terra no només com a material, sinó com a 

planeta. Tot i això, Walter de Maria va escollir el Land Art per definir un terme 

que no fa referència a la terra sinó a una part del paisatge.  Per tant, no s’hauria 

d’incloure amb aquest concepte totes les intervencions artístiques en el territori, 

atès que entre moltes d’aquestes no existeix una semblança.  

 

Algunes persones que entenen sobre la matèria, marquen unes diferències que 

es fixen per tal de saber què es pot definir com a Land Art.   
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Per exemple, Javier Maderuelo (1997) estableix una divisió entre els artistes 

nord-americans i europeus a l’hora d’utilitzar la terminologia per designar les 

obres d’uns o altres. El terme Earthworks s’utilitza habitualment per fer 

referència als artistes nord-americans, els quals utilitzen el territori com a suport 

de les escultures, produint en ell algun tipus d’agressió com el desplaçament de 

terres o la utilització de maquinària, és a dir, mantenen una actitud de força i 

exerceixen transformacions sobre territoris, modificant-los amb furor. El que 

volen aconseguir és desfer-se de la tradició i dels models culturals europeus. 

Per altra banda, Maderuelo es refereix als artistes europeus quan parla del terme 

Land Art. Aquests artistes utilitzen la terra com a suport de la seva obra i per 

tant, queda dins de l’obra, és a dir, forma part d’ella. A més, les obres són 

intervencions mínimes en el paisatge (Citat per Matos, 2008, p. 41).  

 

La sensibilitat europea és molt diferent a la estadounidense, ja que demostra 

una necessitat de tornar a l’interior de la persona a través de la naturalesa, des 

d’una postura molt més ètica i respectuosa.  

 

2.1.2 Principals finalitats del Land Art 

L’objectiu principal del Land Art és alterar, amb un sentit artístic, el paisatge, per 

produir el màxim d’efectes i sensacions a l’observador (Manzanares, 2012). A 

més, es vol canviar la visió de la societat. Els artistes de Land Art volien ampliar 

els límits de l’art, referents als materials i a la localització de l’obra. Volien 

aconseguir treure i abandonar les obres dels museus i les galeries i situar-les en 

un context natural, com per exemple, al mar, a la muntanya, als boscos, etc.  

 

En resum, el que pretenien era deixar de banda la ciutat i utilitzar l’entorn natural 

com a element principal de base, és a dir, pretén que hi hagi una relació i 

interacció entre l’home i el medi ambient.  

 

2.1.3 Autors representatius del Land Art 

Les primeres aparicions del Land Art van aparèixer a Amèrica i alguns dels seus 

autors més importants són Walter de Maria i Robert Smithson.  
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Walter de Maria (vegeu figura 1) és el creador del terme Land Art. És un artista 

americà que va néixer a Albany (Califòrnia) l’any 1935 i va morir el 2013 a Nova 

York. Segons ell, a través de les 

seves obres, el terreny no és 

l’escenari de l’obra, sinó que és 

part d’aquesta. Aquest autor va 

deixar algunes obres molt 

reconegudes, com per exemple, 

Mile Long Drawing (1968) o The 

New York Earth Room (1977), tot i 

que l’obra més reconeguda pel 

públic és The lightning field (1977).  

 

 

The lightning field (vegeu figura 2) és una obra situada en una zona llunyana de 

l’alt desert de l’oest de Nou Mèxic. Durant cinc anys va buscar un terreny pla i 

solitari que al mateix temps fos un escenari habitual de tempestes (Lailach, 2007, 

p.38). Es compon de 400 vares afilades d’acer inoxidable d’uns sis metres 

d’altura clavats en el terra amb distàncies constants. A causa d’aquestes vares, 

quan hi ha una tempesta elèctrica, atrauen els llamps creant un espectacle de 

llum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Walter de Maria. Autor: Magic pop. 

http://magicpopcat.blogspot.com/2013/07/fallece-

walter-de-maria-conocido.html 

Figura 2. The lightning field. Autor: Walter de Maria. 

https://publicdelivery.org/walter-de-maria-lightning-field/ 

http://magicpopcat.blogspot.com/2013/07/fallece-walter-de-maria-conocido.html
http://magicpopcat.blogspot.com/2013/07/fallece-walter-de-maria-conocido.html
https://publicdelivery.org/walter-de-maria-lightning-field/
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Robert Smithson (vegeu figura 3) és un 

artista americà que va néixer l’any 1938 a 

Nova Jersey i va morir l’any 1973 a Texas. 

És un dels més reconeguts dins del Land Art 

i les seves obres més famoses són Spiral 

Hill (1971) i Broken Circle (1971), tot i que la 

més reconeguda és Spiral Jetty (1970). A 

més, és el creador dels conceptes site i 

nonsite (lloc i no-lloc) fent referència a obres 

interiors i obres exteriors, és a dir, creava les 

seves obres a l’exterior i feia la 

representació d’aquestes dins d’un espai 

interior.  

 

 

 

Spiral Jetty (vegeu figura 4) és una obra situada al Gran Llac Salat d’Utah (Estats 

Units). Per realitzar-la, l’autor va utilitzar unes 6000 tones de roques de basalt 

negre col·locades en forma d’espiral gegant vorejada de cristalls blancs i algues. 

A més, va utilitzar tractors i potents màquines per tal de crear-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3. Robert Smithson. Autor: 

Fundación Cerezales Antonino y Cinia. 

https://fundacioncerezalesantoninoycinia.or

g/organizador/robert-smithson/ 

 

Figura 4. Spiral Jetty. Autor: Court Mann. 

https://www.deseret.com/entertainment/2020/4/7/21207816/spiral-jetty-50-robert-smithson-nancy-

holt-anniversary-dia-umfa-great-salt-lake-landmarks-utah 

https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/organizador/robert-smithson/
https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/organizador/robert-smithson/
https://www.deseret.com/entertainment/2020/4/7/21207816/spiral-jetty-50-robert-smithson-nancy-holt-anniversary-dia-umfa-great-salt-lake-landmarks-utah
https://www.deseret.com/entertainment/2020/4/7/21207816/spiral-jetty-50-robert-smithson-nancy-holt-anniversary-dia-umfa-great-salt-lake-landmarks-utah
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En referència als autors europeus, dos que van destacar en el Land Art van ser: 

Richard Long i Andy Goldsworthy. 

 

Richard Long (vegeu figura 5) va néixer a Bristol (Anglaterra) el 1945, actualment 

té setanta-quatre anys i és un dels autors representatius del Land Art. Les seves 

obres, les quals estan per tot el món, normalment estan fetes a la natura, però 

en algunes ocasions les ha volgut mostrar en museus. Utilitza la naturalesa d’una 

manera diferent dels artistes americans, 

atès que tal com apunta Raquejo (1998), 

‘’les obres de Richard Long mantenen 

una relació intima amb la naturalesa, la 

qual cosa el separa clarament dels 

artistes americans del Land Art’’ (p. 18). 

És a dir, no transforma la naturalesa, ja 

que mai la vol afectar o canviar de 

manera radical. Tal com afirma Richard 

Long  (1967) ‘’la font del meu treball és la 

naturalesa. Em valc d’ella amb respecte 

i llibertat” (Citat per  

Lailach, 2007, p. 70).  

 

 

Les seves obres més destacades són: A line in the Himalayas (1975) i A line in 

Ireland (1974), tot i que la més important és A line made by walking England 

(1967).  

 

A line made by walking England (vegeu figura 6) va ser realitzada per Long a 

Anglaterra recorrent en repetides ocasions un mateix tros sobre un prat. Durant 

un breu espai de temps va ser visible una línia formada per les fulles d'herba 

trepitjades (Lailach, 2007, p.70). 

 

 

 

Figura 5. Richard Long. Autor: Pieter Delicaat. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Richard_Long#/medi

a/Fitxer:Richard_Long_-

_Kleve_31_april_2013_PM.jpg 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Richard_Long#/media/Fitxer:Richard_Long_-_Kleve_31_april_2013_PM.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Richard_Long#/media/Fitxer:Richard_Long_-_Kleve_31_april_2013_PM.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Richard_Long#/media/Fitxer:Richard_Long_-_Kleve_31_april_2013_PM.jpg
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Andy Goldsworthy (vegeu figura 7) va néixer l’any 1956 a Cheshire (Anglaterra). 

Actualment té seixanta-tres anys i és un artista molt innovador pel que fa al seu 

estil de Land Art. Utilitza materials com la neu, el gel, les branques, les pedres, 

les fulles, les roques, els pètals, etc. per tal de realitzar les seves obres a espais 

naturals exteriors. Les obres que fa, desapareixen al llarg del temps i és per 

aquest motiu que les presenta al públic a través de fotografies. El primer que fa 

abans de començar una obra és explorar l’espai on la situarà per tal de descobrir 

de quins materials disposarà. A més, 

igual que Richard Long, la seva 

intenció és no afectar el paisatge ni 

utilitzar cap instrument que no 

provingui de la pròpia naturalesa, 

només les seves pròpies mans. 

Algunes de les seves obres més 

importants són Bright sunny morning 

(1987), Serpentine tree  

Figura 6. A line made by walking England. (s.a). http://richardlong.org/ 

Figura 7. Andy Goldsworthy. Autor: Elena Cué. 

https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/c

ompletas/9-invitados-con-arte/548-andy-

goldsworthy-entrevista 

http://richardlong.org/
https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/548-andy-goldsworthy-entrevista
https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/548-andy-goldsworthy-entrevista
https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/548-andy-goldsworthy-entrevista
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roots (any desconegut) i Arches (2005), tot i que la més representativa és Storm 

king wall (1998).  

 

Storm king wall (vegeu figura 8) és una obra situada a Mountainville (Nova York) 

en un parc on hi ha diverses escultures. L’any 1997, l’autor, va rebre un encàrrec 

de crear una escultura per aquest parc i dos anys després, va acabar la 

construcció, la qual estava formada per un mur de roca de 700 metres que 

serpenteja elegantment entre els arbres, resseguint el traçat del mur original al 

costat d’un rierol proper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4Land Art al segon cicle d’Educació Infantil 

El Land Art es va introduir a Espanya i seguidament a diverses escoles. Des que 

ha arribat al nostre país, s’ha convertit en una tendència popular a les escoles. 

Tal com afirma Abril (2013) ‘’el Land Art a poc a poc s’ha introduït i inclús és una 

pràctica habitual en alguns centres d’Espanya i Europa’’ (Citat per Orbiso, 2014, 

p. 20).   

 

 

Figura 8. Storm king. Autor: A.Cerra. 

https://arte.laguia2000.com/vanguardias-artisticas-del-siglo-xx/storm-king-

wall-de-goldsworthy 

https://arte.laguia2000.com/vanguardias-artisticas-del-siglo-xx/storm-king-wall-de-goldsworthy
https://arte.laguia2000.com/vanguardias-artisticas-del-siglo-xx/storm-king-wall-de-goldsworthy


L’art i la naturalesa en el Segon Cicle d’Educació Infantil: una increïble combinació 

Laia Fernandez Comas 

 

12 
 

Tal com menciona Orbiso (2014) el Land Art és significatiu als centres escolars: 

Las experiencias educativas en torno a este movimiento se van sumando, la 
inquietud artística de los maestros/as hacen posible la difusión, puesta en 
práctica y el desarrollo del Land Art en las escuelas haciendo de esta tendencia 
artística una práctica educativa en la que todos los elementos implicados: 
maestro, alumnos, arte y naturaleza construyen de forma cooperativa procesos 
de enseñanza-aprendizaje vitales y beneficiosos (p.20). 
 

 

Durant l’etapa d’Educació Infantil, els infants estableixen relacions i 

interaccionen amb els materials i objectes que utilitzen. En referència a això, un 

altre fet important que ajuda als infants durant aquesta etapa són els materials 

que estan presents a la naturalesa i que poden ser utilitzats per tal de construir 

obres que pertanyen al Land Art. Aquests materials poden ser pedres, plomes, 

fulles, branques, entre d’altres, els quals són manipulables i criden l’atenció als 

més petits.   

 

El Land Art, a més, ofereix als infants molts beneficis que ajuden al seu 

desenvolupament integral. És important que els infants es sentin còmodes a 

l’hora de treballar a través d’aquest corrent artístic, és a dir, és necessari que 

l’espai i l’entorn on es troben els infants integri aspectes afectius per tal 

d’aconseguir aprenentatges.   

 

2.2 L’art i la naturalesa en la infància  

Per començar, per parlar sobre ‘’l’art i la naturalesa en la infància’’ és important 

situar els tres conceptes: art, naturalesa i infància. 

 

Segons el Diccionari d’Estudis Catalans (2007), la naturalesa és ‘’el conjunt de 

les produccions en què no intervé l’ésser humà’’. És a dir, tot allò que existeix 

en l’univers que no ha estat ni creat ni modificat per l’home.  

 

Pel que fa al concepte art, dins el Diccionari d’Estudis Catalans (2007),  és definit 

com ‘’l’habilitat, destresa, a fer certes coses adquirida amb l’estudi, l’experiència 

i l’observació’’. Segons la RAE (1713) ‘’l’art és la manifestació de l’activitat 
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humana mitjançant la qual s’interpreta la realitat o es plasma l'imaginat amb 

recursos plàstics, lingüístics o sonors’’. 

Finalment, en referència a la paraula infància, el Diccionari d’Estudis Catalans 

(2007) afirma que és el ‘’període de la vida que comprèn des del naixement fins 

a l’adolescència’’.  

 

L’escola és un espai en el qual s’aprèn, s’experimenta i s’intercanvien les 

vivències personals de la major part dels alumnes. S’adquireixen la major part 

dels coneixements, es desenvolupen activitats per reforçar les habilitats 

emocionals, capacitats cognitives, psicomotrius i actitudinals de l’alumnat i és 

fonamental que tingui lloc el desenvolupament del pensament creatiu. És 

important despertar l’interès i la creativitat dels infants. Per això, és interessant 

realitzar activitats des d’un punt de vista innovador i original.  

 

A més, el desenvolupament de l’expressió plàstica i l’art en l’Educació Infantil 

juga un paper vital en l’educació dels infants. Tal com afirmen Loewenfeld i 

Lambert (1992): 

 

El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que 
el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con 
nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 
elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos 
proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve (Citat 
per Castañeda, 2017, p. 7).  

 

A més, l’art a la primera infància, tal com menciona Carmen Alcaide (2003): 

 

Hace que el niño experimente en los distintos campos de acción; verbal, plástico-
visual, musical, corporal... haciendo hincapié en que el arte infantil es sobre todo 
un medio natural de expresión donde la representación gráfica realizada por el 
niños debe ser consideraba como el propio pensamiento del mismo. (Citat per 
Casteñeda, 2017, p. 6).  

 
Al respecte, Val Tribouller (2012) diu que ‘’aprendre de i amb la natura en 

aquesta etapa, suposa un enfocament atractiu on els menors experimenten 

sensacions bàsiques per al seu desenvolupament perceptiu i expressiu’’ (Citat 

per Orbiso, 2014, p. 22). A més, Abad Molina (2008) afirma que ‘’l’educació 

artística i estètica de la naturalesa en l’Educació Infantil representa una àrea 
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màgica on els infants viuen intensament experiències sensitives, bàsiques pel 

seu desenvolupament perceptiu i el de la seva expressivitat artística’’. (Citat per 

Orbiso, 2014, p. 22). Per tant, considero que és molt adequat i interessant 

treballar l’art i la naturalesa durant l’etapa de l’Educació Infantil.  

 

Especialment els infants, necessiten la naturalesa, es senten atrets per aquesta 

i el contacte amb ella fa que es desenvolupin de la forma més saludable. Per 

aquest motiu, treballar amb elements de la naturalesa, és a dir, en interacció 

directa amb aquesta, considero que hauria de ser una etapa fonamental de la 

infància en les escoles d’avui en dia. A més, l’aprenentatge a través de la natura 

i l’art és molt beneficiosa en aquesta etapa perquè és una educació 

multisensorial i aquests beneficis es veuen reflectits en la part visual, auditiva i 

motriu dels infants.  

 

2.2.1 El contacte amb la naturalesa  

És molt important que els infants estiguin en contacte amb la naturalesa per tal 

que puguin experimentar i conèixer el món i l’entorn que els envolta. Tot i això, 

en moltes ocasions no es produeix aquest contacte i els infants no tenen 

l’oportunitat d’experimentar lliurement en espais oberts, arribant a patir el 

síndrome del dèficit de la naturalesa.  

 

Des de ben petits, els infants es senten atrets per la naturalesa i manifesten un 

gran interès i curiositat pels animals, les plantes, l’aigua, les flors, etc. El fet de 

manipular i experimentar amb tot això, els resulta interessant i motivador i a més, 

afavoreix el seu aprenentatge. Per aquest motiu, és adequat treballar fora de 

l’aula en la primera infància, concretament en l’etapa de l’Educació Infantil, atès 

que l’objectiu d’aquesta etapa és aconseguir el desenvolupament integral l’infant 

i això es pot aconseguir a través de les experiències viscudes en la naturalesa.  

 

A més, tal com afirmen Hueso, Camina i Monzón (2013) ‘’un contacte primerenc 

i freqüent amb la natura afavoreix la creació d’actituds de conservació i cura de 

l’entorn i el seu manteniment en edats adultes’’ (Citat per García, 2016, p.12). 

Com més aviat es generin, segons Calvo-Muñoz (2014) ‘’experiències positives 
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que aconsegueixin establir un vincle emocional de l’infant amb la natura, més fort 

serà aquest vincle i més fàcil serà en fases posteriors que l’infant tendeixi a tornar 

a aquest àmbit que li proporciona benestar i condicions òptimes per a 

l’aprenentatge i el joc’’ (Citat per García, 2016, p. 12)  

 

També, el contacte amb la naturalesa durant la infància aporta un seguit de 

beneficis que ajuden al desenvolupament integral de l’infant. Alguns d’aquests 

són els següents:  

 

- Infants més saludables: molts experts afirmen que el contacte dels infants 

de primera infància amb la naturalesa fa que no es posin tan malalts, que 

tinguin una major concentració, millor coordinació física, són més 

imaginatius i tenen més habilitat per divertir-se i col·laborar en equip. 

- Infants més segurs de si mateixos: el contacte amb la natura millora la 

salut, la capacitat d’atenció, el desenvolupament motor i cognitiu, 

l’autonomia, la seguretat i l’adquisició de valors.  

- Infants en moviment: fa que els infants estiguin més desperts i amb més 

moviment. El fet de pujar rampes, caure, aixecar-se, córrer, etc. millora 

les habilitats motrius dels infants.  

- Infants més creatius: El fet de no existir joguines artificials en la 

naturalesa, s’obliga als més petits a crear jocs i construir joguines i 

diversió a partir d’ells mateixos.  

 

2.3 Pedagogies no formals  

L’educació alternativa, tal com defineix Pont (2020) ‘’és aquella que busca la 

major llibertat i participació dels infants en els processos d’aprenentatge, 

allunyant-se dels projectes educatius oficials’’. Els mètodes Waldorf o Escoles 

Bosc són algunes d’aquestes pedagogies no formals.  

 



L’art i la naturalesa en el Segon Cicle d’Educació Infantil: una increïble combinació 

Laia Fernandez Comas 

 

16 
 

2.3.1 L’educació Waldorf  

L’educació Waldorf prové dels ensenyaments i la investigació de Rudoltf Steiner 

i té com a eix vertebral tres aspectes fonamentals de l’ésser humà: el pensament, 

el sentiment i la voluntat. Tot aprenentatge està basat en aquests tres paràmetres 

que van canviant segons el desenvolupament evolutiu de les persones.  

 

Aquest tipus d’escoles es situen fora de l’administració del sistema educatiu 

oficial, és a dir, són escoles alternatives i privades, tot i que algunes d’elles estan 

homologades per l’administració educativa.  

 

A més, aquestes escoles fomenten l’aprenentatge mitjançant el joc, l’art i les 

activitats pràctiques. La pintura, el dibuix, la música i la dramatització són 

activitats que permeten a l’infant relacionar-se amb el món d’una manera única.  

L’activitat artística és molt important en el desenvolupament dels infants. No 

s’entén com una matèria específica, sinó com a part integrada en totes les 

matèries que treballen els infants.  

 

Tal com comenta Terol (2015), a través d’aquesta pedagogia:  

 

Se trabajan tanto artes que fomentan el aspecto comunitario (canto, música 
instrumental, recitación en coro) como artes normalmente centradas en el yo 
(pintura, dibujo, modelado, etc.) realizando unas u otras según el estado evolutivo y 
el estado anímico diario del alumnado. Esto acrecienta la capacidad de aprendizaje 
individual y a su vez apoya el proceso social en el aula (p. 53).  

 
 

Amb aquesta concepció artística de l’educació, la realització de la classe no es 

basa en un reglament rígid, sinó que sorgeix a partir de les reaccions dels infants 

davant les diferents activitats i moments que es comparteixen.  

 

Des del punt de vista d’aquesta pedagogia, s’utilitzen materials que són objectes 

fets amb materials naturals, que creen riquesa sensorial especial en l’infant. A 

més, són objectes amb l’objectiu d’estimular la seva imaginació. Estan elaborats 

de manera artesanal i a partir de matèries naturals com la fusta, la llana, el cotó, 

el lli o la seda.   
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Un dels materials artístics més freqüents utilitzats per les escoles que es basen 

en aquesta pedagogia són les ceres Stockmar (vegeu figura 9). Estan fetes amb 

cera d’abella i pigments cromàtics naturals resistents a la llum. Aquestes ceres 

estimulen la motricitat fina dels infants i permeten utilitzar la capacitat creativa, 

atès que poden pintar amb el 

material en qualsevol posició o 

inclinació. A més, es poden 

utilitzar en qualsevol classe de 

paper, tant llis com aspre, així com 

sobre el pergamí, l’escorça 

d’arbre, la fusta, el metall i el vidre.  

 

 

 

2.3.2 Les escoles bosc 

Les escoles bosc són molt recents a Espanya, però van aparèixer en altres 

països fa molts anys. Aquestes escoles fan referència a una filosofia de vida 

basada en la connexió profunda amb la naturalesa i la vida a l’aire lliure on els 

aprenentatges sempre tenen un context i els alumnes fan un ús efectiu d’allò que 

aprèn.  

 

La característica principal de les escoles bosc és que els infants creixen i es 

desenvolupen en un entorn natural, a diferència de les escoles ordinàries. 

L’aprenentatge en la naturalesa és una experiència vital on l’alumne adquireix 

unes habilitats i capacitats molt diferents a les que poden adquirir en les aules 

amb finestres enreixades en un nucli urbà. Actualment, els infants coneixen més 

terreny destruït i edificat, que no pas un terreny natural.  

Figura 9. Ceres Stockmar. Autor: JugariJugar. 

https://www.jugarijugar.com/ca/material-artistic/302-

blocs-de-ceres-stockmar-8-unitats.html 

https://www.jugarijugar.com/ca/material-artistic/302-blocs-de-ceres-stockmar-8-unitats.html
https://www.jugarijugar.com/ca/material-artistic/302-blocs-de-ceres-stockmar-8-unitats.html
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En aquestes escoles, els materials provenen de la naturalesa, atès que dins 

d’aquesta podem trobar molts recursos 

perquè els infants tinguin curiositat i ganes 

d’aprendre. Els materials més freqüents 

són les fulles, les flors, les pedres, els 

troncs, la sorra, entre d’altres (vegeu 

figura 10). A partir d’aquests es poden 

crear meravelloses obres artístiques, com 

per exemple, realitzar mandales, 

estampació amb fulles, pintar amb flors, 

etc.  

 

3. Mètode 

La tipologia escollida en aquest estudi és una recerca experimental relacionada 

amb l’activitat docent, concretament amb l’art i la naturalesa a les escoles.  

 

Per tal de dur la recerca, la pregunta plantejada prèviament ha estat: Les escoles 

d’avui en dia, donen importància a treballar l’art a través de la naturalesa en el 

Segon Cicle de l’Educació Infantil? 

 

Pel que fa a les hipòtesis plantejades han estat:  

- Les escoles d’avui en dia no treballen l’art a partir de la naturalesa i 

d’elements naturals. 

- Els docents confonen el concepte de Land Art amb treballar l’art a partir 

d’elements naturals.  

 

Per obtenir resultats he escollit l’opció de realitzar enquestes a diverses escoles, 

atès que amb el tema del Covid-19 he considerat que el més idoni i oportú és 

fer-ho d’aquesta manera. Les enquestes són breus i fàcils de respondre, ja que 

no he volgut que els professors/es que me les han respost es passin molta 

estona davant de la pantalla per tal de contestar-les, ja que en moments com els 

que estem vivint estan molt enfeinats i han de dedicar moltes hores a l’escola. 

Figura 10. Elements de la naturalesa. Autor: Laia 

Fernandez.  
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Les enquestes s’han realitzat mitjançant el ‘’Google Forms’’ amb l’objectiu 

d’aconseguir diferents visions de diverses escoles relacionades amb els punts 

del marc teòric treballat. Per tal d’aconseguir-ho, he preparat una enquesta per 

tal que sigui contestada per una persona de l’equip docent de diferents escoles 

de Catalunya. En tot moment he volgut que hi hagi almenys una mostra de cada 

província de Catalunya, per tal de no centrar-me només en la meva província.  

 

Per tal d’aconseguir respostes, ho he fet mitjançant dues maneres: o bé enviant 

correus electrònics a les diferents escoles o bé, aconseguint els números de 

telèfon o els correus electrònics de les directores o d’algun docent i posant-me 

en contacte amb ells/es mitjançant trucades, correus o via WhatsApp. Em vaig 

posar en contacte amb un nombre elevat d’escoles, tot i que finalment només 

han estat possibles 25 respostes. 

 

Les enquestes tenen 28 preguntes, les quals són de resposta curta o bé, de 

marcar una de diverses opcions. Tenen un ordre concret per tal que sigui més 

senzill per les persones que les responen i perquè hi hagi un fil conductor. 

Pel que fa al tipus de metodologia d’investigació, la informació obtinguda en les 

enquestes és de perspectiva quantitativa. Com he comentat anteriorment, tot i 

haver-me posat en contacte amb moltes escoles, a causa del Covid-19, vaig 

enviar molts correus dels quals no he obtingut cap resposta, fet que ha comportat 

tenir uns resultats menys significatius. 

 

4. Resultats 

Un cop contestades les enquestes per part de diferents docents, he obtingut 

respostes de les següents escoles:  

- Escola l’Estació: situada a Sant Feliu de Guíxols (Girona). 

- Escola Gaziel: situada a Sant Feliu de Guíxols (Girona). 

- Escola Vall d’Aro: situada a Castell-Platja d’Aro (Girona). 

- Fundació Cor de Maria-Sant Josep: situada a Sant Feliu de Guíxols 

(Girona). 

- Escola Pedralta: situada a Santa Cristina d’Aro (Girona).  
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- Escola Els Estanys: situada a Platja d’Aro (Girona) 

- Escola Fanals d’Aro: situada a Platja d’Aro (Girona).  

- Puig de les Cadiretes: situada a Llagostera (Girona).  

- Escola la Vila: situada a Palamós (Girona).  

- Puig d’Arques: situada a Cassà de la Selva (Girona).  

- Escola Sant Jordi: situada a Maçanet de la Selva (Girona). 

- La Petita Vall: situada a Girona.   

- Castellum: situada a Sant Julià de Ramis (Girona).  

- Jesuïtes el Clot: situada al barri del Clot (Barcelona).  

- Escola Llebetx: situada a Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 

- Thau Sant Cugat: situada a Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 

- Escola Serra de Miralles: situada a Tordera (Barcelona).  

- Escola Ginesta: situada a Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 

- Sant Jordi: situada a Sant Vicenç de Montalt (Barcelona).  

- Escola César August: situada al centre de Tarragona. 

- Escola Pax: situada al centre de Tarragona. 

- Marià Fortuny: situada a Reus (Tarragona).  

- Sant Jaume-Les Heures: situada al centre de Lleida.  

- Jaume Miret: situada a Soses (Lleida). 

- La Noguera: situada a Balaguer (Lleida).  

 

En total són 25 escoles d’arreu de Catalunya, per tant, els resultats i les 

conclusions es realitzen a partir d’aquestes mostres.  

 

Pel que fa a la situació de les escoles (vegeu figura 11) el 52% són de Girona 

(13 escoles), el 24% de Barcelona (6 escoles), el 12% de Lleida (3 escoles) i el 

12% de Tarragona (3 escoles).  
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En referència al tipus d’administració de les escoles (vegeu figura 12) un 80% 

d’escoles són públiques (20 escoles), un 16% concertades (4 escoles) i un 4% 

privada (1 escola). En aquesta pregunta també s’oferia l’opció d’escola rural, tot 

i que no ha estat possible rebre cap resposta per part d’aquest tipus d’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Províncies on pertanyen les escoles  

Figura 12: Tipus d’administració del centre 

 

 

 

Figura 12. Tipus d’administració que pertanyen les escoles  
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En la tercera pregunta es parla de quants anys d’experiència té en la docència 

la persona que respon l’enquesta (vegeu figura 13). Els resultats a aquesta 

pregunta són el 36% més de 20 anys treballant com a docents (9 docents) el 

28% de 16 a 20 anys (7 docents), el 16% d’11 a 15 anys (4 docents), el 12% de 

6 a 10 anys (3 docents) i el 8% d’1 a 5 anys (2 docents).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 14 (vegeu figura 14), es pregunta si l’especialitat dels docents que 

responen l’enquesta és en l’àmbit d’arts. Pel que fa a les respostes, s’ha obtingut 

amb un 92% (23 docents) un no i un 8% (2 docents) ha respost que sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Anys d’experiència dels docents 

 

Figura 14. Especialització dels docents  
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La cinquena pregunta (vegeu figura 15), fa referència a la coneixença del 

moviment artístic Land Art. En aquesta pregunta el 48% ha respost que el coneix 

(12 escoles), el 32% de les escoles (8 escoles) no el coneix i el 20% n’ha sentit 

a parlar, però no saben què és (5 escoles).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referència a la sisena (vegeu figura 16), és una pregunta que han respòs 

només les persones que anteriorment, a la figura 3, coneixen el Land Art. En 

aquesta, s’ofereix respondre a través d’una resposta curta i breu. A partir d’aquí 

s’han obtingut 12 respostes de les quals el 50% (6 escoles) han utilitzat la 

següent definició o una semblant amb altres paraules com a ‘’art que utilitza 

elements que es troben a la natura per tal de realitzar les creacions i 

composicions artístiques’’, un 25% (3 escoles) ha respòs que ‘’és la connexió 

entre l’infant i la natura’’ i finalment, l’altre 25% (3 escoles) l’han definit com a ‘’fer 

treballs amb elements de la natura i amb elements que ens proporciona l’entorn’’.  

 

 

 

 

Figura 15. Coneixença del terme Land Art  
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Pel que fa a la importància que es dóna a la naturalesa i als elements naturals 

en el segon cicle d’Educació Infantil (vegeu figura 17) a les escoles, un 52% (13 

escoles) ha respost a vegades, un 40% (10 escoles) sempre i un 8% (2 escoles) 

quasi mai. En aquesta pregunta també s’oferia respondre ‘’mai’’, tot i que cap 

docent ha considerat respondre-ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16. Definició del terme Land Art  

Figura 17. Importància de la naturalesa en el Segon Cicle d’Educació Infantil  
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La vuitena pregunta (vegeu figura 18) és opcional, atès que se’ls demana 

l’explicació d’alguna de les activitats d’art a partir d’elements de la naturalesa. En 

aquesta pregunta s’han obtingut 22 respostes i hi ha diverses persones que han 

escrit més d’una activitat. Per tant, el resultat final és un 32,4% ha respòs 

mandales, un 2,9% escultures de fang, fer un quadre, pintar pedres, realitzar 

collage, tres en ratlla amb pedres, apadrinar un arbre o plantar una fava. Amb un 

20,6% fer composicions, agrupacions i seriacions i pintar amb flors. I finalment, 

amb un 5,9% estampació amb fulles. En aquesta pregunta, hi ha diverses 

activitats que formarien part del moviment artístic Land Art, com per exemple, la 

realització de mandales. En canvi, pintar pedres o estampació amb fulles no 

pertanyen a aquest tipus de corrent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la novena (vegeu figura 19), es pregunta si creuen que es podrien realitzar més 

activitats a partir d’elements naturals. Amb un 100% (25 escoles), totes les 

respostes han estat sí.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Activitats amb la naturalesa  



L’art i la naturalesa en el Segon Cicle d’Educació Infantil: una increïble combinació 

Laia Fernandez Comas 

 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la pregunta d’on es realitza art i plàstica a l’escola (vegeu figura 20), 

el 60% (15 escoles) han respòs a l’aula habitual, el 13,3% (3 escoles) al pati i el 

26,7% (7 escoles) tenen una aula d’arts i plàstica.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qüestió que es planteja a continuació (vegeu figura 21) és si es realitzen 

sortides a l’exterior, en parcs, boscos, etc. en el segon cicle d’Educació Infantil. 

El 72% (18 escoles) han respòs a vegades i el 28% (7 escoles) sempre. En 

Figura 19. Realització de més activitats a partir de la naturalesa  

 

Figura 20. Espai on s’imparteix l’art  
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aquesta pregunta també s’oferien les respostes: quasi mai o mai, tot i que cap 

docent ha marcat aquestes opcions. El fet de que no hi hagi cap escola que hagi 

marcat mai o quasi mai, és positiu de cara als infants, atès que els més petits 

necessiten explorar, conèixer i relacionar-se amb l’entorn proper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, la última pregunta fa referència a una pregunta d’opinió personal 

(vegeu figura 22) on se’ls planteja si els agradaria tenir més informació sobre la 

naturalesa i l’art durant la infància i el 100% de docents han respost que sí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Realització de sortides a l’exterior amb infants del Segon Cicle  

 

Figura 22. Informació sobre la naturalesa i l’art durant la infància  
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5. Discussió i conclusions 

Després de la realització d’aquest projecte i de les enquestes, he assolit els 

objectius plantejats, he obingut la resposta a la pregunta d’investigació i a les 

hipòtesis.   

 

En referència a la situació de les escoles que han respost les enquestes, el fet 

que les escoles estiguin situades en un lloc o a un altre, pot facilitar el fet que es 

treballi d’una manera o d’una altra, però al final es treballa segons com sigui 

l’equip docent d’aquestes, atès que pots estar situat al mig del bosc, però els 

professors són els que acaben programant i els que marquen el projecte educatiu 

de cada centre. Per tant, aquest punt no influeix en el resultat de les enquestes.  

 

Pel que fa al Land Art, és un corrent artístic que molts docents confonen què és. 

És normal, que com que un tant per cent molt petit de docents que ha respost 

l’enquesta formen part de l’àmbit artístic, no coneguin amb exactitud el que és el 

Land Art. Hi ha docents que pensen que Land Art és només utilitzar material que 

prové de la naturalesa i crear art, com per exemple, estampacions amb fulles, tot 

i que realment, tal com he mencionat en el marc teòric, el Land Art és alterar, 

amb un sentit artístic, el paisatge, per produir el màxim d’efectes i sensacions a 

l’observador (Manzanares, 2012).  

 

En la pregunta de la definició del Land Art, es pot veure una diferència entre 

escoles que relacionen el Land Art amb composicions i creacions artístiques i 

escoles que consideren que el Land Art és simplement fer treballs amb elements 

de la natura. A més, una petita quantitat pensa que aquest tipus de moviment 

artístic fa que hi hagi una connexió entre l’infant i la naturalesa, la qual cosa és 

certa. Considero que la majoria dels docents que han definit el Land Art ho han 

fet bé, atès que una de les definicions s’adequa molt al terme. Tal com es 

menciona en el marc teòric, el Land Art és una pràctica habitual en algunes 

escoles d’Espanya. A més, a l’hora d’utilitzar aquest corrent s’impliquen el 

mestre, els alumnes, l’art i la naturalesa, fet molt beneficiós per tal d’aconseguir 

un aprenentatge cooperatiu i òptim. En un futur, possiblement serà més conegut 

i es realitzarà a un nombre més elevat de centres. Per això, és necessari la 
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implicació i la curiositat dels docents a l’hora de treballar l’art i la naturalesa en el 

segon cicle d’educació infantil.  

 

És important que en l’etapa d’Educació Infantil, centrant-nos en el Segon Cicle, 

els infants interaccionin amb materials i objectes presents a la naturalesa. En 

una de les preguntes de l’enquesta, se’ls qüestiona als docents si a les escoles 

es dóna importància a la naturalesa i als elements naturals en el Segon Cicle i 

les respostes són bastant positives. La resposta de la majoria ha estat ‘’a 

vegades’’. Tot i això, considero que hauria de ser sempre que els infants es 

relacionin al màxim amb l’entorn i la naturalesa per tal de despertar l’interès i la 

creativitat dels infants.  

 

En la vuitena pregunta, se’ls demana l’explicació d’alguna activitat combinant l’art 

i la naturalesa. En aquesta pregunta, hi ha diverses activitats que formarien part 

del moviment artístic Land Art, com per exemple, la realització de mandales a 

partir d’elements naturals. En canvi, pintar pedres o estampació amb fulles no 

pertanyen a aquest tipus de corrent. A més, tots els docents pensen que a les 

escoles on exerceixen com a professors/es es podrien dur a terme més activitats 

basades en aquests dos conceptes.  

 

Pel que fa a l’aula on es duen a terme activitats d’art en aquestes escoles, penso 

que la millor opció per tal de realitzar-lo és o bé a una aula artística on hi hagi tot 

el material i elements necessaris per a dur aquesta disciplina, atès que als infants 

els hi va molt bé sortir de l’aula habitual i ordinària per tal de realitzar activitats, 

o bé, sortir al pati i experimentar amb l’art, ja que és una molt bona opció pels 

infants del Segon Cicle d’Educació Infantil. A més, en aquest fet es podria 

incloure treballar l’art amb la naturalesa del pati de l’escola. Tal com afirma Calvo 

(2014) com més aviat generin experiències positives que aconsegueixin un 

vincle emocional de l’infant amb la natura, més fort serà aquest vincle i més fàcil 

serà que l’infant vulgui tornar a aquest àmbit.   
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Tal com es menciona en el marc teòric, treballar l’art i la naturalesa representa 

una àrea màgica on els infants viuen experiències i és una combinació molt 

beneficiosa perquè permet una educació multisensorial.  

 

A tots els docents els agradaria rebre més informació sobre aquests dos 

conceptes: art i naturalesa al Segon Cicle d’Educació Infantil. La relació entre 

aquests dos, converteix a l’entorn natural en un escenari on els infants són els 

protagonistes actius del seu aprenentatge.  

 

Penso que per tal d’incorporar aquests conceptes més sovint a les escoles, 

també es podrien aplicar pedagogies semblants a la Walforf o a les Escoles 

Bosc, utilitzant el material natural per dur a terme les disciplines d’art i plàstica.   

 

Després de la realització d’aquest projecte i de les enquestes, he pogut 

comprovar que pel que fa a pregunta d’investigació ‘’Les escoles d’avui en dia, 

donen importància a treballar l’art a través de la naturalesa en el Segon Cicle de 

l’Educació Infantil?’’ la resposta és que sí, però només en alguns centres. 

Aquesta combinació és té present en algunes escoles, tot i que en altres no 

s’utilitza gaire. Pel que fa a la hipòtesi plantejada i tal com es menciona 

anteriorment, és cert que els docents confonen el concepte de Land Art.  
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