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RESUM  

L’art pot ser una eina fonamental en la metodologia per projectes i alhora, pot 

contribuir al desenvolupament integral dels nens i nenes. En aquest estudi es vol 

fer una recerca del paper que poden tenir les propostes artístiques a l’escola i en 

l’aprenentatge dels infants. A través d’una investigació teòrica, del disseny de 

propostes d’art, emmarcades en un projecte d’aula de P3 de l’escola el Bosc de la 

Pabordia, i de l’elaboració d’una documentació pedagògica de cada una d’elles, 

s’ha analitzat que l’art pot tenir múltiples contribucions dins l’aprenentatge basat en 

projectes.  

 

Paraules clau: art, art infantil, educació artística, metodologia per projectes, 

documentació pedagògica.  

 

 

 

ABSTRACT  

Art can be a fundamental tool in a project methodology, and, at the same time, it 

can contribute to the integral development of children. In this study we want to 

research the role those artistic proposals can have in the school and in children's 

learning. Through theoretical research, the design of art proposals, framed in a P3 

classroom project at el Bosc de la Pabordia school, and the elaboration of a 

pedagogical documentation of each one of them, it has been analysed that art can 

have multiple contributions in project-based learning. 

 

Key words: art, children’s art, artistic education, project methodology, pedagogical 

documentation.  
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1. INTRODUCCIÓ  

“El arte debe ser la base de la educación” 

Herbert Read (1982) 

La societat d’avui dia té una idea de l’art com una disciplina més extracurricular,  

manual, perceptiva, reproductiva, imaginària, sense gaire utilitat. Quan pensem 

amb propostes artístiques, ens venen al cap activitats relacionades més amb les 

mans que amb la ment, més amb el joc que amb l’adquisició d’aprenentatges 

(Eisner, 2004). Durant les pràctiques i el transcurs de la carrera, on hem 

desenvolupat múltiples propostes artístiques, m’he adonat que aquesta idea no és 

del tot certa. 

Múltiples investigadors defensen la vital importància d’educar als infants des del 

terreny artístic. Les arts poden esdevenir una via de desenvolupament cognitiu, 

emocional, social i de capacitats personals (D.J. Hargreaves, 1991). Partint 

d’aquesta idea, és interessant integrar les arts dins del currículum i considerar-les 

com una matèria bàsica, no deixar-la en segon pla.   

L’art sempre ha sigut una matèria per la qual he tingut un interès especial. Sempre 

he tingut fascinació per fer propostes artístiques, tant en l’àmbit personal com 

professional. Aquest fet va donar peu a què volgués ampliar els meus coneixements 

sobre l’art infantil i les seves possibilitats. Així mateix, coneixent la idea que es té 

de l’art actualment, vist com una àrea secundària, volia donar una altra visió a 

aquesta mirada i canviar el punt de vista.   

L’estudi que presento sorgeix a partir d’un projecte d’aula que es va desenvolupar 

a l’escola on he fet l’últim pràcticum. Per raó d’aquest projecte i dels meus 

interessos personals, va sorgir una línia d’investigació amb l’objectiu de descobrir 

quines són les contribucions de l’art a l’escola, més concretament, dins d’un 

projecte d’aula.  

Els diferents apartats de l’estudi ens porten a plantejar-nos l’art com un mitjà de 

desenvolupament, comunicació i creixement personal. Abans d’iniciar el treball em 

vaig plantejar una sèrie d’objectius, preguntes i hipòtesis, per on encaminar la meva 

línia d’investigació. La principal finalitat en aquesta recerca ha sigut esbrinar quin 
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és el paper de l’art en un projecte d’aula. A partir d’aquest, també m’he proposat 

introduir propostes d’art al projecte d’aula de P3 i elaborar una documentació per 

recollir les dades. Aquestes dues s’han convertit en els meus instruments de 

recollida de la informació.  

Partint d’aquestes inquietuds i propòsits, el primer que s’ha fet és una recerca 

teòrica sobre l’art i el seu paper en els centres escolars. També s’ha fet una cerca 

informativa sobre el treball per projectes, per tal de poder dissenyar propostes 

adequades a aquesta metodologia.  

En segon lloc, s’ha establert una metodologia de recerca, on s’exposen les 

preguntes d’investigació, els objectius i la hipòtesi, els participants a qui va dirigida 

i les fases que s’han seguit per desenvolupar la investigació i assolir el propòsit 

establert.  

La part pràctica s’ha realitzat a l’Escola El Bosc de la Pabordia de Girona, a l’aula 

de P3B. El grup ha desplegat un projecte d’aula sobre la llum i la natura titulat 

“Esclats de llum”. Jo hi he dissenyat cinc propostes artístiques, per tal d’observar 

les aportacions hi pot tenir l’art en el seu desenvolupament i en el dels infants. 

Durant aquesta part pràctica, s’han anat recollint dades per posteriorment fer la 

documentació de les propostes, una estratègia d’avaluació i anàlisi que s’utilitza en 

la metodologia per projectes. Aquesta documentació està exposada en l’apartat de 

resultats, ja que és la resposta que s’ha recollit de cada proposta.  

En últim lloc, gràcies a aquesta documentació s’ha arribat a unes conclusions, on 

s’analitzen i es reflexiona sobre els resultats del treball i s’intenta donar resposta a 

les preguntes inicials. A més, es comprova si els objectius s’han assolit i si la 

hipòtesi és certa o falsa.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 L’ART EN EDUCACIÓ  

2.1.1 CONCEPTE D’ART I L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

Primerament, per tal d’abordar el tema d’una forma clara i convincent i començar a 

parlar sobre les múltiples oportunitats que ens ofereix l’art en la nostra societat, és 

necessari fer referència al concepte d’art i a l’educació artística.  

Des de l’educació artística, molts investigadors es plantegen què és l’art, per què i 

com ensenyar-lo. Carmen Alcaide (2003) defineix l’art com un mitjà per registrar i 

expressar la manera que té una determinada societat de percebre el món. 

Altrament, considera l’art com un dels únics mitjans que posseeix l’individu per 

diferenciar-se dels altres, significar-se i identificar-se. La mateixa autora posa 

èmfasi a dir que l’art infantil és sobretot un mitjà d’expressió, on la representació 

gràfica de l’infant es considera el seu propi pensament. Luzmila Mendívil Trelles de 

Peña (2011) també reconeix l’art com una manifestació de la mateixa naturalesa de 

l’home. Afirma que “La danza, la música, la pintura, el teatro, entre otros, han sido 

los canales auténticos y “naturales” para expresar la experiencia de la condición 

humana” (Mendívil Trelles de Peña, 2011, p.25).  

Elliot W. Eisner (2004) té una concepció de l’art compartida amb Dewey. Els dos 

conceben les arts com “un método de experiencia humana que se puede obtener 

siempre que una persona interacciona con algún aspecto del mundo” (p.27). Per 

altra banda, Eisner (2004) també veu les arts com una via de coneixement, 

aprenentatge i observació de l’entorn que ens rodeja. És a dir, ofereix un gran 

ventall de possibilitats com ara una manera de conèixer, d’aplicar la imaginació, de 

desenvolupar la creativitat, d’explorar noves possibilitats, etc.  

Fernández Viciana i Gómez Mora (s.d) relaten que al llarg de la història, s’ha tractat 

l’educació artística com una disciplina molt mecànica, centrada en l’ensenyament 

d’elements tècnics. Fins a finals del segle XVIII, gràcies a la veu de pedagogs i 

psicòlegs es va començar a tenir en compte les arts com una eina amb molt de 

potencial, que no servia només per una simple reproducció sinó que podia actuar 

com una eina comunicativa. És aquí quan apareix la idea d’utilitzar el llenguatge 

artístic com a font d’expressió i no de repetició.   
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Tot i això, actualment, l’educació artística en la societat es troba en un segon pla. 

Andrea Giráldez Hayes (2009) manifesta que en l’educació a la primera infància, 

les referències de l’art en el currículum son molt poc freqüents, en canvi, les 

mencions a  la lectura, l’escriptura i les matemàtiques són constants. Amb això, 

estem condicionant la creença que la base d’un bon currículum està en el que 

anomenem “les àrees instrumentals”.  

Eisner (2004) comenta:  

Se suele creer que las artes tienen muy poco que ver con las formes complejas de 
pensamiento. Se consideran más concretas que abstractas, más emocionales que 
mentales, se tienen por actividades que se hacen con las manos, no con la cabeza. 
[...] que estan mas relacionades con el juego que con el trabajo. (p.57).  

Maria Acaso i Clara Megías (2017) també tenen aquesta visió i expliquen que en la 

societat d’avui en dia es continua mantenint la idea que les arts visuals, en el context 

educatiu, són només una necessitat per desenvolupar les emocions, l’expressivitat 

i la creativitat. Estan desvinculades totalment de l’adquisició de coneixement, un 

coneixement com el de les àrees instrumentals. Rosario Gutiérrez Pérez (2015) 

detalla que la docència de l’art gira al voltant de les tasques reproductives, en 

comptes de conduir a la comprensió, a fomentar l’autonomia o els processos 

reflexius.  

Tanmateix, veiem que això no és del tot cert, ja que tal com diu Einser (2004) “las 

tareas que plantean las artes [...] exigen modos complejos de pensamiento 

cognitivo” (p.57).  

En relació a l’educació artística, la LOMCE (2014) apunta que el procés 

d’aprenentatge no es pot desvincular del desenvolupament de les arts, ja que 

aquestes serveixen com a mitjà d’expressió de les idees, pensaments i sentiments 

dels infants. Bamford (2009), defensa que l’educació artística té l’objectiu de 

preparar a les persones per generar el seu propi llenguatge artístic i paral·lelament 

contribuir a la seva formació global, tant emocional com cognitiva.  

Luzmila Mendívil Trelles de Peña (2011) justifica que l’educació en el segle actual 

necessita una integritat, vincular coneixements amb altres àrees i no 

compartimentar-los. Per això, demana educar des de les diverses variants del 

coneixement, fomentant el diàleg entre disciplines.  
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2.1.2 L’ART AL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL 

Després de  definir i d’analitzar quina és la situació actual de l’art, he considerat 

interessant veure com es parla de les arts en el currículum infantil i què es té en 

compte.  

Eisner (2004) explica que l’art, tot i trobar-se entre les anomenades matèries 

bàsiques, es troba en posició diferent dins del currículum. S’ofereixen els llocs de 

privilegi a altres matèries que es consideren més importants per la cognició i les 

implicacions en els objectius i continguts educatius.  

A continuació, ens centrarem a observar què diu el Currículum català sobre 

l’ensenyament de l’art. El Currículum i Orientacions d’Educació Infantil del Segon 

Cicle (2016) considera l’art com una via d’expressió i comunicació única i personal. 

Per desenvolupar l’educació artística, planteja que és rellevant crear un bon 

ambient d’aula que estimuli les habilitats creatives. “L’escola ha d’oferir 

experiències riques i diverses amb una àmplia gamma d’activitats que incloguin tot 

tipus de manifestacions artístiques, tècniques i habilitats plàstiques i també ha 

d’establir una connexió amb el món cultural i artístic proper” (p.26).  

El currículum també remarca que les produccions que es facin a l’aula han de 

fomentar la llibertat d’expressió i no convertir les activitats en simples 

“reproduccions”, ja que impedeixen que l’infant pugui deixar la seva pròpia 

empremta. Aquí queda demostrat que l’art és una eina molt potent i que no serveix 

per fer simples còpies d’una obra sinó que pot estar integrada en altres àrees i es 

pot utilitzar en diversos contextos. “La integración de las artes con otras materias 

puede adoptar más de una forma [..]. El objetivo de esta contigüidad es ofrecer a 

los estudiantes un panorama más amplio del que podrían obtener basándose 

exclusivamente en materiales escritos”. (Eisner, 2004, p.191).  

Un altre dels objectius del currículum amb relació a la introducció de propostes d’art 

a l’aula és que aquestes estiguin relacionades amb la quotidianitat de l’escola i amb 

la resta de llenguatges. És a dir, que no siguin activitats d’una simple còpia d’un 

element, sinó que siguin propostes significatives i integradores, on els alumnes 

puguin relacionar coneixements previs amb els nous, elaborant o reconstruint un 

nou esquema de coneixement.  
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I com aconseguim tots aquests plantejaments? El/la mestre/a hi té un paper 

fonamental. El mateix currículum manifesta que el docent és el que prepara els 

espais i el material, tot i que també llença reptes, fa propostes i està pendent de les 

curiositats dels infants, per tal d’organitzar activitats artístiques contextualitzades i 

dotar-les de significat.  

2.1.3 LES CONTRIBUCIONS DE L’ART EN ELS INFANTS 

Tal com hem vist en l’apartat anterior, avui en dia l’art hauria de tenir un paper 

protagonista dins l’àmbit educatiu, tot i això, veiem que es té una idea equivocada 

del concepte d’art a l’escola. Observant les necessitats que trobem actualment, el 

sistema educatiu necessita fer canvis i adaptar l’activitat artística.  

Durant aquesta recerca, hem conegut investigadors que defensen que l’art no 

només treballa conceptes emocionals, sinó que també pren protagonisme i 

contribueix amb les formes més complexes i subtils de pensament. Com defensa 

Eisner (2004):  

Sostengo que muchas de las formes de pensamiento más complejas y sutiles tienen 
lugar cuando los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar de manera 
significativa en la creación de imágenes, sean visuales, coreográficas, musicales, 
poéticas o en la oportunidad de apreciarlas (p.14).  

Eisner (2004) defensa que l’art pot tenir múltiples contribucions, sobretot en l’àmbit 

de la consciència. Una de les primeres funcions que pot tenir l’art dins de l’escola 

és que és una via d’expressió. “Las artes, y sobre todo las artes plásticas, en 

general se han considerado como una especie de expresión personal donde la 

palabra expresión se refiere a una descarga emocional por medio de materiales 

visuales” (Eisner, 2004, p.283). A l’hora de representar o plasmar les idees en un 

material, estem utilitzant una altra via per expressar els nostres pensaments, 

emocions, sentiments... diferent del de la paraula.  

Read (1969) citat per Acaso (2000) defensa que els nens i nenes poden expressar-

se mitjançant el dibuix o la representació. El mateix autor entén aquesta 

representació com un equilibri entre l’adquisició de coneixement i l’habilitat manual. 

Malaguzzi (2005) citat per Giráldez Hayes(2013), en la seva exposició Los 100 

lenguajes de la infancia reconeix que les persones, i especialment, els nens tenen 
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el privilegi d’expressar-se a través de múltiples llenguatges i que aquests haurien 

de tenir cabuda a l’escola i interrelacionar-se.  

L’infant, a l’hora de fer un dibuix o una representació, a banda d’expressar i 

comunicar una idea, també està estabilitzant, plasmant o creant una idea interna i 

l’està fent pública. Per tant, l’art contribueix a transformar l’àmbit privat en públic. 

Les arts permeten estabilitzar allò evanescent, com una idea que està aquí i 

després desapareix (Eisner, 2004). Amb els infants, les idees i imatges són difícils 

de mantenir, a no ser que s’inscriguin en un material que els doni alguna 

permanència. Les arts esdevenen un vehicle mitjançant els quals es produeixen 

aquestes inscripcions o evidències. Altrament, aquestes representacions de les 

idees també donen l’oportunitat d’examinar i evidenciar les d’un mateix.  

Aquest enregistrament de les idees en un material també ens permet veure l’art 

com una via per documentar. La documentació brinda a l’infant l’oportunitat de 

recordar aquella tasca o experiència viscuda i poder-ho comunicar als companys, 

família o mestres. A més, també el fa ser conscient de les vivències, aprenentatges 

i progressos que va adquirint. “La documentació no només és vàlida per als 

mestres, sinó que ajuda als infants a prendre consciència del procés, de la història 

que estan escrivint, que estan vivint” (Bonàs, 2006, a: López Pérez, 2019, p. 3).  

En tot aquest procés de representació, hem de tenir en compte, tal com diu 

Lowenfield (1961) citat per Acaso (2000) que l’art és un procés i no un final, que 

s’ha de valorar el procés mateix de creació i no donar tanta importància al producte 

final.  

L’art també contribueix a l’estimulació de la imaginació i la capacitat creativa. Eisner 

(2004) defensa que les arts són molt importants tant per refinar el nostre sistema 

sensorial com per cultivar la capacitat d’imaginació. Per l’autor la imaginació “nos 

permite probar cosas sin las consecuencia que podríamos encontrar si tuviéramos 

que probarlas empíricamente” (p.21).  

Per altra banda, David Bueno (2015) explica que “la creativitat és fer connexions 

entre elements aparentment dispars” (§ 1). A través de les propostes d’aula hem de 

despertar la imaginació i la capacitat creativa dels infants. Hem d’oferir-los un entorn 
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educatiu estimulador, amb gran diversitat de materials i deixar-los espai perquè 

facin connexions entre ells, provin i experimentin.  

Finalment, l’art també pot ser un bon recurs per aprendre a observar el món.  “El 

arte nos ofrece las condiciones para que despertemos el mundo que nos rodea. [...] 

las artes nos ofrecen una manera de conocer”. (Eisner, 2004, p.27). Podem 

conèixer el nostre entorn a través de l’observació d’obres d’art, però alhora també 

a través de les pròpies creacions, com ara dibuixos, ja que fan que haguem de 

percebre o imaginar el que volem representar. Tal com ens diu el capítol Dibujo del 

natural, de John Berger (2011) “per l’artista dibuixar és descobrir” (p.7).  

Els objectius d’aquesta primera cerca han estat investigar sobre el concepte d’art i 

quin és el seu paper en l’actualitat, així com conèixer quines són algunes de  les 

contribucions que té aquesta disciplina a l’escola.  

2.2 LA METODOLOGIA PER PROJECTES  

2.2.1 L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES 

Segons Ana García Varcálcel i Verónica Basilotta (2017) l’aprenentatge basat en 

projectes (ABP) es pot definir com una modalitat d’ensenyament – aprenentatge 

centrat en un procés de decisió entre els participants, on el seu objectiu principal és 

l’obtenció d’un producte final. És una forma de treball diferent de l’aula; fomenta la 

investigació, la formulació de preguntes i hipòtesis, la cerca d’informació, la 

comparació de la informació obtinguda amb la nova, la comunicació de resultats, 

l’elaboració de propostes, etc.  

L’ABP té una llarga tradició, de fet les primeres propostes van aparèixer cap al segle 

XX. Dewey (1933) citat per García Varcálcel i Basilotta (2017) defensava un 

aprenentatge basat en projectes multidisciplinaris on hi hagués una combinació de 

diferents àrees de coneixement. Un altre pedagog impulsor d’aquesta metodologia 

va ser Kilpatrick. “Defendió que el ABP en la escuela era la mejor manera de utilizar  

el  potencial innato del alumnado, y de prepararlos para ser ciudadanos 

responsables y motivados hacia el aprendizaje” (Kilpatrick, 1918, a: García 

Varcálcel i Basilotta, 2017, p. 114). 
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En iniciar el projecte, la temàtica escollida pot tenir diverses fonts. Ángeles Medina 

i Alicia Vallejo (2014) expliquen que pot sorgir de la necessitat de resoldre un 

problema, de donar resposta a un interrogant, de plantejar una inquietud, de 

respondre les nostres curiositats, d’organitzar alguna tasca, de celebrar algun 

esdeveniment, etc. Poden ser proposats tant els alumnes, com per qualsevol grup 

d’adults (mestres o famílies).  

A l’hora de desenvolupar un projecte s’han de tenir en compte diversos aspectes 

(Medina i Vallejo, 2014):  

• Crear un clima de seguretat i confiança  

• Escoltar i atendre a les necessitats i interessos dels nens i nenes  

• Compartir i dinamitzar les propostes entre els diferents membres de la 

comunitat educativa  

• Ajudar als infants a elaborar i crear el seu propi coneixement  

A partir d’aquí es començaran a ocasionar una sèrie d’accions relacionades entre 

si, algunes previstes i d’altres imprevistes que sorgiran al llarg del procés. El treball 

per projectes no es pot centrar en una programació didàctica tancada, sinó que serà 

interactiva i fluida. Alfredo Hoyuelos (2004) citat per Ángeles Medina i Alicia Vallejo 

(2014) explicava: 

Com deia Loris Malaguzzi, el projecte s’ha d’entendre com un dibuix que pot ser 
llarg o curt [...]. El projecte permet a l’infant gaudir de llibertat per moure’s i a 
nosaltres ens permet anar-lo acomodant a mesura que les situacions ho 
suggereixin. (p. 12). 

Entre els beneficis de treballar per projectes hi ha l’adquisició de coneixements i 

habilitats bàsiques, el desenvolupament del pensament crític, la resolució de 

problemes, la millora al compromís, la motivació, la curiositat de l’alumnat, el fet 

d’aprendre a resoldre problemes, el fet de treballar de manera interdisciplinària, 

entre d’altres. (Garcia Varcálcel i Basilotta, 2017). Guiomar Romero (2011) també 

afegeix que ”treballar per projectes que sorgeixen de l’interès de l’infant provoca 

que els aprenentatges nous es connectin amb els que ja saben i alhora, això genera 

nous interrogants i dubtes” (p. 33)  

Un dels principals pedagogs que incorpora els projectes en la seva metodologia és 

Loris Malaguzzi. Les arts per ell no són ensenyades com un àmbit específic, sinó 
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que queden integrades en els projectes dissenyats al voltant de la resolució 

d’inquietuds. En les escoles Reggio Emilia es destaca molt la importància que el 

projecte es basi en un tema que produeixi i busqui una motivació inicial, que atrapi 

la curiositat de l’infant (Malaguzzi, 2001). La duració depèn de cada un dels grups i 

hi ha la participació de tots els membres de la comunitat educativa. “En Reggio 

Emilia  hablar de proyectos es hablar de trabajo en grupo que se llevan a cabo en 

todo el àmbito escolar” (Osoro i Meng, 2009, p. 117).  

2.2.2 EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE  

Ángeles Medina i Alicia Vallejo (2014) detallen l’evolució que segueix la 

metodologia per projectes en infants de 3 a 5 anys.  

A partir de la detecció de diferents focus d’interès, es realitza una primera 

aproximació Què en sabem sobre aquest tema? Es fa una pluja d’idees sobre les 

primeres concepcions que en tenim, els interrogants, impressions, opinions, etc. A 

partir d’aquí, s’organitzen les dades, en un mapa conceptual, índex, guió... i 

planifiquem entre tots: què volem investigar?, com ho farem?, què necessitem 

saber?, etc.  

Les primeres investigacions arriben per diferents vies. Es passa així d’un 

pensament individual, a la construcció de coneixement de manera grupal, 

compartint significats generats entre tots.  

Al final del projecte es recull el que s’ha viscut i investigat. S’organitzen les 

produccions des de la diversitat i es documenta el que ha succeït. La documentació 

es fa per mitjà d’imatges, vídeos, escrits, produccions dels infants, etc. “Tot aquest 

recull ens permetrà recordar el procés viscut, compartir aprenentatges, alegries, 

dificultats, impressions i emocions, comunicar-ho a uns altres (famílies, 

companys/es d’altres classes, etc.) i valorar el procés” (Medina i Vallejo 2014, p. 

13). 

2.2.3 L’ART EN ELS PROJECTES 

Per Rosario Gutièrrez Pérez (2015) els temes de projectes vinculats a les arts 

plàstiques i visuals tenen un valor assegurat, per dues raons fonamentals.  



 
El paper de l’art en un projecte d’aula  

Paula Gómez López 
 

14 
 

Primer de tot perquè qualsevol proposta que sorgeixi des d’aquest àmbit comporta 

el valor atractiu i l’originalitat pròpia de l’art. Juntament, també hi ha el component 

lúdic que caracteritza l’activitat artística. La segona raó que defensa és que les arts 

visuals es defineixen com un espai de treball multidisciplinari que permeten a 

l’alumne abordar diferents àrees a través d’imatges i facilita la construcció de 

coneixement.  

D’aquesta manera, el desenvolupament de projectes basat en centres d’interès 

artístic compleix una doble funció. Educar per l’art, és a dir, fomentar la competència 

cultural i artística, a través de la qual s’accedeix per la creació i apreciació de 

productes artístics. Educar a través de l’art, utilitzant el seu valor instrumental i la 

seva vinculació amb la resta de disciplines del currículum per obtenir coneixement. 

(Gutièrrez Pérez, 2015).  

Loris Malaguzzi (2001), en els seus projectes, incorpora la representació gràfica 

després d’una discussió verbal. Considera que aquest pas de la paraula a la 

representació gràfica genera una reflexió. “Los niños sienten, por tanto, la 

necesidad de traducir en algo visible lo que hasta ese momento ha pertenecido solo 

a una explosión lingüística” (Malaguzzi, 2001, p. 103). A través d’això, els alumnes 

s’adonen que totes les seves accions tenen un vessant comunicatiu.  

Irene López Secanell, formadora de la metodologia per projectes a l’escola Bosc de 

la Pabordia (comunicació personal, 24 de març de 2022) comenta que l’art en un 

projecte d’aula és provocador, esdevé un estímul que ens fa reflexionar i fa emergir 

noves idees i conceptes d’on poder estirar els eixos d’investigació. Per altra banda, 

també ens ensenya d’estètica i a sortir de les “típiques” produccions artístiques 

tradicionals que es fan a l’aula amb el material bàsic. L’art en el projecte ens pot 

ensenyar llenguatge artístic, cultura, ens ajuda a reflexionar, a ser més crítics, etc.   

2.2.4 LA DOCUMENTACIÓ DE LES PROPOSTES DEL PROJECTE 

Segons manifesta Andrea Giráldez Hayes (2009) a diferència del que succeeix a 

les classes d’art, en els projectes no només interessa el producte final, sinó que es 

posa molt d’èmfasi en el procés. És per això que es documenten diferents moments 

de l’evolució de l’aprenentatge que es va obtenint. “La documentació esdevé 
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memòria viva i visible del procés compartit de l’alumnat, i no se centra tant en els 

productes finals” (Hoyuelos, 2007, p. 6).  

Per Alfredo Hoyuelos (2007) documentar significa “deixar constància estètica i 

narrada de manera visual, audiovisual i escrita d’una tasca realitzada” (p. 5). Pel 

mateix autor, la documentació consisteix en la recollida i l’exposició estètica dels 

processos educatius, a través d’escrits, imatges, vídeos, paraules i creacions dels 

infants, etc. “No es tracta només de plasmar el que ha passat, sinó de construir un 

producte públic” (p.6). El procés de documentació comença a través de l’observació 

i l’escolta, el docent es posa en paper d’observador per començar un procés 

d’anàlisi i construcció.  

A l’hora d’exposar o fer la recollida d’informació per a la documentació, és important 

saber triar, seleccionar, ajustar la mirada en diversos aspectes per tal que aquesta 

sigui comunicadora. La documentació no és cap mera descripció del que ha passat, 

sinó que és una interpretació del que ha suposat aquella experiència per l’infant. 

Per altra banda, també esdevé una oportunitat per reflexionar sobre com els infants 

van incorporant el seu coneixement a les estructures mentals. (Hoyuelos, 2007).  

A través de la documentació podem deixar constància d’una tasca o d’un procés, 
recopilar evidències, il·lustrar processos educatius, mostrar interessos i emocions, 
descriure experiències... incorporant criteris valoratius o interpretatius compartits 
que faciliten un major coneixement dels infants i del seu procés de 
desenvolupament i permeten reflexionar sobre els processos d’aprenentatge i la 
pràctica docent. (Currículum i Orientacions d’Educació Infantil del Segon Cicle, 
2016, p.79) 

La documentació pot ser útil tant per l’infant, pel mestre com per la família. La 

documentació de l’infant consisteix a recollir les evidències (dibuixos, imatges, codis 

QR amb vídeos o àudios...) que per ell són importants i col·locar-les dins una 

carpeta o lliberta. Irene López (comunicació personal, 24 de març de 2022) explica 

que aquesta eina és efectiva i valuosa per l’infant perquè brinda una autonomia i 

autogestió, perquè selecciona els aprenentatges que per ell han estat més 

significatius a l’hora de desenvolupar el projecte. Per altra banda, aquesta 

documentació que fa l’infant, és una via per recordar i ser conscient del que coneix 

i com ha arribat fins allà, ja que tots els elements que hi ha li permetran reviure el 

que va aprendre.  
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Per altra banda, hi ha la documentació que fa el professorat. Irene López 

(comunicació personal, 24 de març de 2022) considera que hauria de ser obligatori 

a tots els centres. Sovint ens oblidem que el mestre ha de ser un investigador, ha 

d’aplicar una investigació – acció, reflexionar sobre la pròpia pràctica. La 

documentació que porten a terme els mestres, la narració del que passa a l’aula i 

la incorporació d’evidències (vídeos, imatges...), els ajuda a anar essent conscient 

del que s’està fent a l’aula, dels passos que s’estan seguint, d’adonar-se si realment 

funciona el que s’està fent, de plantejar-se si seguim per una línia o canviem... 

Altrament, aquestes evidències també serveixen per evidenciar la veu dels nens. 

“És importantíssim per a seguir millorant la pràctica docent” (López Secanell, 2022).  

A més a més, per les famílies, els dona l’oportunitat de veure el camí que fan els 

seus fills/es i conèixer-los millor. Altrament, també és una ocasió de sentir-se 

partícips dels esdeveniments que tenen lloc dins l’escola (Hoyuelos, 2007).  
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3. MÈTODE  

3.1 OBJECTIUS I HIPÒTESIS  

Després d’unes setmanes a l’escola, coneixent la seva línia metodològica i 

endinsant-me plenament dins el projecte del grup – classe, em van començar a 

sorgir preguntes amb relació a l’art i el projecte: Quin paper juga l’art en 

l’aprenentatge basat en projectes? Com contribueix l’art en un projecte d’aula i en 

els aprenentatges dels alumnes? Arran d’aquestes inquietuds i de les propostes 

artístiques d’aula que s’anaven desenvolupant, me’n van venir a la ment d’altres 

com ara: Pot ser l’art una eina d’aprenentatge en un projecte d’escola?  

A partir de les observacions fetes i de les preguntes, em vaig formular una hipòtesi: 

L’art és una eina indispensable dins la metodologia per projectes.  

L’objectiu principal d’aquesta recerca és:  

• Descobrir quin paper juga l’art en l’aprenentatge per projectes.  

Altres objectius específics que també em plantejo són:  

• Dissenyar i introduir propostes d’art en un projecte d’aula.  

• Elaborar una documentació de cada una de les propostes dissenyades.  

3.2 CONTEXTUALITZACIÓ  

La programació didàctica s’ha desenvolupat a l’escola El Bosc de la Pabordia, 

centre d’Educació Infantil i Primària, situat en un barri als afores del centre de 

Girona. La seva metodologia es basa en els principis del constructivisme, parteixen 

d’aprenentatges significatius i de les experiències més properes de la vida dels 

alumnes. Dos trets importants de la línia pedagògica del centre és que incorporen 

el treball per projectes al llarg del curs i que realitzen un treball transversal de l’art, 

amb l’objectiu d’endinsar-se en el món de les arts des de l’observació, 

l’experimentació, el diàleg i l’expressió personal per a reflexionar, aprendre i gaudir.  

La programació didàctica ha estat destinada al grup de P3B, format per infants 

d’edats compreses entre 3 i 4 anys. El grup el componen 23 alumnes. És una escola 

amb poca diversitat cultural, a l’aula només hi ha un alumne d’origen marroquí i dos 

d’ètnia gitana, la resta són del centre de Girona o rodalia.  
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No hi ha cap alumne amb necessitats educatives especials (NESE) però sí que n’hi 

ha que estan derivats al CDIAP per temes de logopèdia, expressió oral o 

coordinació motriu. A més, la mestra, juntament amb l’especialista de l’EAP, estan 

observant un infant del grup per detectar si hi ha alguna dificultat d’aprenentatge 

(TEA).  

És un grup amb un tarannà molt treballador, que es mostra participatiu i receptiu a 

les propostes que es presenten dia a dia. Tot i això, he pogut veure que hi ha 

diferència pel que fa als nivells i ritmes d’aprenentatge.  

La programació dissenyada s’emmarca dins el projecte d’aula “Esclat de llum”, on 

els eixos principals de descoberta són la Llum i la Natura. La temàtica ha sigut 

escollida pels alumnes i ha sorgit a partir de les curiositats i inquietuds de diverses 

exposicions que es van desenvolupar durant projecte artístic “La setmana d’art”, dut 

a terme durant el primer trimestre. Les propostes artístiques dissenyades han anat 

destinades a treballar el primer eix de descobriment: la llum.  

3.3 METODOLOGIA DE RECERCA APLICADA 

3.3.1 MARC METODOLÒGIC GENERAL 

Aquest treball es tracta d’una recerca on a partir del disseny i desenvolupament de 

diverses activitats artístiques, dins d’un projecte d’aula, es vol arribar a analitzar 

quin és el paper de l’art en aquest projecte. La metodologia que s’utilitza és la 

metodologia qualitativa basada en l’observació i la documentació de les propostes.  

Segons Roberto Hernández Sampieri (2014), l’enfocament qualitatiu fa servir la 

recollida de dades no numèriques, com ara la descripció i l’observació d’una 

experiència, per descobrir o afinar les preguntes d’investigació que es fan a l’inici 

de la investigació. La recollida de dades consisteix a obtenir les perspectives i punts 

de vista dels participants.   

L’obtenció dels resultats són dades qualitatives, que es defineixen com descripcions 

detallades de situacions, interaccions, conductes observades i les seves 

manifestacions. Les tècniques de recollida de dades poden tenir diversos formats: 

narracions, vídeos, àudios, fotografies, mapes, etc.  
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Després d’analitzar en què es caracteritza la metodologia qualitativa, es pot veure 

que és el que s’ha utilitzat en el present treball. La metodologia emparada ha 

consistit en l’observació del comportament i interacció dels infants en una sèrie de 

propostes artístiques. La recollida de dades s’ha fet a través de narracions de les 

observacions, notes al diari de camp, d’imatges, vídeos, etc. A partir d’aquí, s’ha 

elaborat una documentació per analitzar totes les dades recollides i discutir-les.  

3.3.2 FASES DE LA RECERCA  

Un cop formulada la pregunta d’investigació, em vaig dissenyar una sèrie de fases 

d’investigació.  

o Primera fase: observació i fonamentació teòrica 

Un cop conegut el projecte d’aula i definida la pregunta d’investigació, el primer que 

vaig fer va ser una observació qualitativa de les necessitats i interessos dels infants 

i de la metodologia del centre. La finalitat d’aquesta primera observació era conèixer 

el projecte, saber quines activitats i conceptes d’art introduir-hi i com relacionar-ho 

amb la temàtica.  

En segon lloc, s’ha fet una aproximació teòrica. Això, m’ha donat l’oportunitat 

d’obtenir una gran varietat de coneixement respecte als dos termes que giren entorn 

aquest treball: l’art i l’aprenentatge basat en projectes. L’objectiu d’aquesta fase ha 

estat recollir la informació necessària per saber cap on encaminar les propostes 

d’art.   

Pel que fa a l’art, s’ha buscat la definició del terme segons diferents investigadors i 

quina és la situació de l’educació artística en l’actualitat. M’he adonat que la 

societat, encara té una idea errònia de l’art en l’educació, el veuen com una simple 

activitat més de caràcter emocional i no tant com una eina per potenciar 

l’aprenentatge i el desenvolupament. També he fet una petita cerca sobre com es 

té en compte l’art en el currículum actual d’Educació Infantil.  

En aquesta fonamentació teòrica, he pogut conèixer diferents investigadors que 

defensen la importància del paper de les arts a l’escola i expliquen algunes de les 

contribucions que aquesta pot tenir.  
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A banda de fer una recerca sobre l’art, com que el disseny de les meves propostes 

s’emmarca dins d’un projecte d’aula, he trobat interessant fer una recerca sobre 

aquesta metodologia. En els projectes, la documentació de les propostes hi juga un 

paper molt important, tant pel mestre com per l’infant, ja que és una evidència del 

recorregut que s’ha fet i de tots els aprenentatges que s’han anat adquirint.  

Vist això, vaig pensar que seria necessari fer una documentació de totes les 

propostes que realitzés, per tal de deixar enregistrat el que havien fet els alumnes 

a cada una d’elles i jo poder comprovar i analitzar quin ha estat el paper de l’art.  

o Segona fase: disseny de la proposta d’intervenció  

Amb la informació aconseguida, coneixent el projecte de l’aula i les característiques 

del grup, s’ha fet el disseny d’una programació didàctica. Aquests tres elements han 

sigut precursors per orientar el plantejament.  

Les activitats s’han fet entorn de la temàtica del projecte (la llum) i enfocades en 

l’art, ja que el meu objectiu és esbrinar quines contribucions té l’art en un projecte 

d’aula. La programació està composta per cinc activitats artístiques. En la recerca 

teòrica he observat que l’art pot tenir múltiples contribucions a l’Educació Infantil. El 

disseny de les propostes ha anat orientat a aplicar activitats on poder observar 

aquestes contribucions i analitzar si la informació recollida és certa o no.  

 PROPOSTA OBJECTIUS 

PROPOSTA 1 Instal·lació inicial 

del projecte  

- Observar si l’art és provocador.  

- Fer emergir nous conceptes sobre el 

projecte, d’on iniciar nous eixos de 

descobriment.  

PROPOSTA 2 Realització d’un 

dibuix de la 

instal·lació inicial  

- Descobrir i comprovar com la 

representació artística pot ser una via 

d’expressió i comunicació personal.  
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- Desenvolupar una manera de 

documentar una proposta del projecte, 

el dibuix.  

PROPOSTA 3 Narració d’un conte 

a través d’ombres 

- Comprovar si l’art pot esdevenir una 

manera diferent de presentar o 

treballar conceptes del projecte.  

PROPOSTA 4 Collage de 

transparències.  

- Introduir una nova tècnica artística, el 

collage.  

- Comprovar si a través de l’art es 

poden aprendre nous conceptes i 

obtenir nous coneixements.  

PROPOSTA 5 Instal·lació a l’aula 

de llum. Els colors 

dins la foscor.  

- Presentar una nova tipologia de llum.  

- Introduir nous conceptes a través de 

l’art.  

- Estimular la imaginació i la creativitat.  

 

En el disseny d’aquesta programació s’ha tingut present, tal com diu el Currículum 

del segon cicle d’Educació Infantil (2016) les capacitats, els objectius didàctics, els 

continguts, la seqüència d’activitats, la metodologia i els criteris d’avaluació. És una 

proposta enfocada a treballar aspectes relacionats amb l’art, però també hi 

apareixen continguts de la descoberta d’un mateix i dels altres, de la descoberta de 

l’entorn i del desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Així doncs, es 

parteix d’un enfocament globalitzat pel desenvolupament i l’aprenentatge integral 

de l’infant.  

S’ha utilitzat una metodologia activa i participativa, on l’infant ha estat el 

protagonista del seu propi aprenentatge i el docent ha actuat com a guia. Durant el 

llarg de la programació hi ha hagut diferents agrupacions: tot el grup-classe, en mig 

grup i propostes individuals.  
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o Tercera fase: aplicació de la intervenció didàctica  

Un cop elaborada la proposta didàctica, la següent fase ha consistit a desenvolupar-

la dins el grup classe de P3.  

La duració total de la intervenció va ser de dues setmanes i cada proposta van tenir 

una durada de 30 minuts aproximadament. Pel desenvolupament de les sessions 

es van fer servir diferents espais de l’escola: l’aula de llum, l’aula d’instal·lacions i 

l’aula de referència del grup-classe.  

Mentre s’anaven desplegant cada una de les propostes, vaig anar fent ús de 

diferents instruments per recollir la informació. Un dels primers instruments, el més 

essencial, van ser les activitats, ja que a través d’elles he pogut recollir la informació 

i les evidències de les contribucions de l’art en el projecte. També s’ha usat un petit 

diari de camp on anava anotant tot el que anava observant: verbalitzacions, 

accions, interaccions entre companys i el material, comportaments, etc. Altres 

instruments de recollida d’informació han estat imatges, vídeos i les pròpies 

produccions dels alumnes.   

o Quarta fase: documentació de les propostes de la intervenció 

L’última fase de la recerca ha consistit a construir una documentació de cada una 

de les propostes. Tal com diu Hoyuelos (2007) documentar significa “deixar 

constància estètica i narrada de manera visual, audiovisual i escrita d’una tasca 

realitzada” (p. 5). Pels mestres, aquesta documentació és una via de reflexió de la 

seva tasca. En aquest present treball, m’ha servit per fer una recollida i 

enregistrament de tota la informació recollida i alhora, analitzar i fer visible el paper 

de l’art dins el projecte.  

Gràcies a les dades recollides en cada proposta, he fet una descripció i interpretació 

del que va suposar aquella experiència pels alumnes, redactant els seus 

comportaments i verbalitzacions. A partir d’aquí, he pogut discutir si la fonamentació 

teòrica de l’inici del treball és certa i extreure les meves pròpies conclusions, a 

través del que s’ha observat, sobre quin paper juga l’art en el projecte d’aula. Les 

documentacions de cada activitat es poden veure a l’apartat de resultats.  



 
El paper de l’art en un projecte d’aula  

Paula Gómez López 
 

23 
 

4. RESULTATS 

4.1 PROPOSTA 1: INSTAL·LACIÓ INICIAL DEL PROJECTE  

La programació didàctica es va iniciar amb una instal·lació artística. Aquesta va 

consistir a fer una instal·lació inspirada en el cartell de la Setmana de Ficcions, que 

va ser la imatge que més va cridar l’atenció en aquella primera 

pluja d’idees del projecte. En aquesta proposta volia que hi 

tingués protagonisme la llum i l’ombra, que van ser els 

conceptes que més es van repetir. Va ser una activitat que va 

servir per estirar el fil de l’eix central del projecte, la llum i alhora 

volíem fer sorgir nous conceptes, curiositats, dubtes, preguntes 

per anar encaminant el centre d’interès.                 Figura 1. Cartell setmana de ficcions.  

L’aula de la instal·lació es va dividir en tres espais. Un primer amb barrets de copa, 

mocadors i llanternes. La Irene, l’assessora de projectes del centre, ens va 

recomanar posar-hi llum, color i transparències perquè fessin sortir nous conceptes 

relacionats amb la llum. La idea d’aquest espai va ser recrear una mica la imatge 

del cartell.  

 

 

 

 

    Figura 2. Espai de la instal·lació artística d’inici de projecte I.  Font: Marta Ciurana.  

El segon espai va consistir en un llençol blanc penjat del sostre on s’intueix l’ombra 

d’un dels barrets sobre un tamboret. Aquesta zona la vam pensar per treballar i 

experimentar més amb les ombres. 

 

 

 

Figura 3. Espai de la instal·lació artística d’inici de 
projecte II. Font: Marta Ciurana.  
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En últim lloc, al final de l’aula hi havia un punt de llum, enfocant un barret de copa. 

Això ho vam pensar perquè els nens i nenes juguessin amb la llum i veiessin que 

aquesta també pot estar fora del barret, ja que en la posada en comú inicial van dir 

que la llum venia de dins del barret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Espai de la instal·lació artística d’inici de projecte III. Font: Paula Gómez López.  

La sessió amb mig grup es va dividir en tres moments:  

o Observació à Moment de presentació estètica dels espais i materials que hi 

poden trobar.  

o Experimentació à Estona de joc i interacció lliure amb el material, per tal de 

destapar inquietuds, curiositats i hipòtesis  

o Tancament à Trobada final per compartir descobertes, contrastar-les amb 

els altres per enriquir-nos i connectar-ho amb les idees prèvies que teníem 

del projecte.  

En un primer instant, tal com es fa a totes les instal·lacions que es fan a l’escola, 

vam entrar i ens vam asseure al voltant. Vam iniciar una conversa prèvia, on van 

començar a aflorar les primeres verbalitzacions del que hi podien veure i del que 

s’hi podria fer. La majoria d’alumnes, quan van veure els barrets i la llum ho van 

relacionar amb el cartell de ficcions.  

 

 

 

 

E: “El barret no fa llum, és la llanterna” 

M: “És la forma del barret de la llum” (fent referència a l’ombra) 

V: “Si posem el mocador dins el barret potser també fa llum” 
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Taula 1. Verbalitzacions dels infants el moment previ a la instal·lació. 

 

Després de fer aquestes primeres hipòtesis es va obrir el moment d’experimentació, 

interacció i joc amb el material.  En aquest espai van sorgir descobertes, es van 

despertar curiositats, es van trobar utilitats diverses a alguns materials, es van 

descobrir les seves propietats, es van establir relacions amb els companys, va 

sorgir el joc simbòlic amb els barrets i les llanternes i moltes coses més.  

Amb les llanternes van descobrir que la llum que hi sortia era rodona i van jugar a 

enfocar tot el que hi havia a la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5, 6, 7. Descobertes a través del joc I. Font: Paula Gómez López i Marta 

Ciurana.  

 

O: “Si apaguem totes les llums potser serà de nit” 

S: “Hi ha una cortina amb una llum” 

S: “Darrere la cortina hi ha llum. Quan posem la cortina veiem la forma (és 

l’ombra), però no el barret (l’objecte)” 
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A través dels mocadors van descobrir que la llum hi passava i que en posar un 

mocador sobre la llanterna, la llum canviava de color.  

 

V: “Mira és verd”, “una llanterna vermella” 

 

 

Figura 8. Descobertes a través del joc I. Font: Paula 

Gómez López.  

 

Algun infant també es va adonar que a través dels elements gruixuts, com el barret, 

la llum no passava i amb el mocador, que és prim, sí que podíem veure.  

A banda de descobrir propietats de la llum, també va sorgir una gran curiositat, 

entorn les ombres. A través del llençol observaven les ombres dels seus companys. 

Amb el joc d’ombres es van adonar que no veiem realment la persona, la seva cara, 

sinó que els veiem negres.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 i 10 . Descobertes a través del joc I. Font: Paula Gómez López i Marta 

Ciurana.  

Per acabar, vam fer un tercer i últim moment de tancament. Ens vam asseure tots 

en rotllana i vam fer una posada en comú de tot el que havien fet i vist durant aquella 

estona.  
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Taula 2. Verbalitzacions dels infants el moment de tancament de la instal·lació.  

 

Aquest moment ens va servir per anotar totes les verbalitzacions que van anar dient 

i fer un recull d’idees noves i dubtes que van sorgir. Vam aprofitar perquè diferents 

infants ens expliquessin i representessin el que havien fet i observat, tant amb els 

mocadors, amb l’ombra, amb la llanterna i així compartir-ho amb tot el grup.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 i 12. Posada en comú. Font: Paula Gómez López.  

 

LL: “Si posem el barret sobre la llum no hi ha llum, és fosc” 

E: “Amb el mocador passa la llum i amb el cartró no. Amb els “primíssims” passa 

la llum, amb els gruixuts no” 

A: “La llum al cartró no passa. No la veiem” 

A: “Quan tapem la llum amb el mocador es fa el color de la llum” 

M: “Si apuntem la llanterna cap amunt veiem la llum al sostre” 

N: “No veiem la cara d’en N i en M, els veiem negres. 

J: “Veiem les formes darrere el llençol” 

J: “Fem màgia. A darrere la cortina ens convertim en ombres” 

J: “Hem jugat a pirates. Hem buscat un tresor amb la llanterna” 
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4.2 PROPOSTA 2: DIBUIX LLIURE DE LA INSTAL·LACIÓ  

Viscuda l’experiència anterior de la instal·lació, aquella mateixa setmana es va fer 

una representació de la instal·lació a través d’un dibuix lliure. Primer, es van reviure 

els moments compartits, visualitzant imatges i vídeos. Cada infant va poder 

explicar, en el seu mig grup, a què va jugar, quines preguntes es van fer, quins 

aprenentatges van extreure... En aquest moment, a nivell grupal es 

va fer un recull de les paraules que van reflectir l’experiència viscuda 

a la instal·lació i les vam gravar.  

Figura 13. Codi QR amb paraules que defineixen l’experiència de la instal·lació. 

Després de la posada en comú, es va fer el dibuix lliure que representes el que més 

els havia agradat de la instal·lació. A la taula s’hi van col·locar ceres, fotografies i 

diferent material de la instal·lació: la llanterna i el barret, per tal de fer un petit 

recordatori.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14 i 15. Dibuix de la instal·lació inicial. Font: Paula Gómez. 

 

 

 

 

 

Taula 3. Verbalitzacions dels infants en preguntar-los què han representat. 

Va ser una proposta que va servir per plasmar a través del dibuix els elements que 

havien estat en joc en aquella instal·lació i també per recordar les vivències i  

“Jo he fet la llanterna”  

“Jo he dibuixat molta llum perquè vam jugar amb la llum” 

“Jo he fet els mocadors de colors” 

“Mira he dibuixat el barret amb la llum que surt de dins”  
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l’experiència viscuda. A més, també va servir per adonar-se, verbalitzar i expressar 

el que més els havia agradat. A través d’aquesta representació s’ha pogut conèixer 

les idees, emocions o pensaments que el nen/a va tenir en la instal·lació.  
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4.3 PROPOSTA 3: UN CONTE AMB OMBRES 

Arran de l’interès per les ombres en la instal·lació inicial, per estirar aquest eix vam 

explicar un conte amb ombres. Aquesta proposta va servir per treballar conceptes 

del projecte d’una manera atractiva i propera als alumnes.  

El conte escollit per explicar va ser: “De què fa gust la lluna?”. Es va aprofitar aquest 

conte per introduir també la foscor, la nit i els termes relacionats, com ara la lluna, 

que van ser conceptes que també van sorgir a la pluja d’idees inicial del projecte. 

Per desenvolupar la sessió, es va ambientar l’aula com un teatre d’ombres; amb un 

llençol penjat del sostre, un focus de llum al darrere i un ambient fosc i tènue.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ambient de l’aula. Font: Marta Ciurana. 

La sessió es va iniciar amb una petita conversa prèvia. Els alumnes van entrar a 

l’aula i van observar què hi havia. Es van trobar amb el focus obert i el llençol, on 

es podia veure l’ombra de la lluna, fet que va ser una primera provocació del que 

es faria. Van fer algunes hipòtesis del que podria passar en aquest espai i del que 

hi veien.  

 

 

  

 

 
Taula 4. Verbalitzacions dels infants en  preguntar-los què veuen i què farem.              

Figura 17. Inici de la sessió. Font: Marta Ciurana.  

“Veurem un teatre” 

“És un teatre d’ombres” 

“Hi veig una lluna” 

“No, és la seva ombra” 



 
El paper de l’art en un projecte d’aula  

Paula Gómez López 
 

31 
 

Aquest moment ens va servir per continuar treballant els conceptes del projecte que 

ja havien sorgit  i veure si s’havien consolidat.  

Un cop acabada l’explicació, vam fer un moment de posada en comú del que havien 

vist i valoració de la proposta. A partir d’aquesta sessió, els alumnes van mostrar 

molta curiositat pel joc de les ombres, tenien ganes d’experimentar-ho ells 

mateixos, d’observar com sortia, de jugar amb cos, etc. Per aquesta raó, es va fer 

una nova proposta d’experimentació amb ombres, perquè els alumnes hi poguessin 

continuar jugant. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Proposta: Ombres de colors. Font: Marta Ciurana.  

En aquesta conversa un infant va dir: “podem veure les ombres a molts llocs”. De 

resultes d’aquesta intervenció, on es van adonar que no només hi ha ombra a 

l’exterior, vam fer una proposta d’observació d’en quins moments i espais de 

l’escola podem veure ombres.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 i 20. Proposta: instants de llum. Font: Marta Ciurana.  
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4.4 PROPOSTA 4: INSTAL·LACIÓ “ELS COLORS DINS LA FOSCOR” 

Fins aquest punt havíem estat observant diferents tipus de llum; a l’exterior, a 

l’interior, etc. Tenint en compte que els alumnes encara continuaven interessats per 

descobrir més coses sobre aquest àmbit, vam fer una segona instal·lació artística 

a l’aula de llum. Aquest espai va servir per presentar un altre tipus de llum i també 

per començar a introduir la foscor, ja que en aquesta aula hi té molt de 

protagonisme.  

Pel disseny d’aquesta instal·lació, es van utilitzar com a font d’inspiració dos 

artistes: Dan Flavin, artista que utilitza llum fluorescent a les seves obres com a 

instruments artístics i Que Houxo, pintor que fa obres lluminoses amb pintura 

fluorescent i llum ultravioleta. A través d’aquests dos artistes es van dissenyar dos 

espais, un més d’experimentació i un altre més artístic.  

 

 

 

 

Figura 21 i 22. Que Huoxo i Dan Flavin. Font: Google Images.  

Aquesta proposta es va dur a terme amb mig grup de 12 nens i nenes i va estar 

dividida en 3 espais, igual que la instal·lació inicial: observació, experimentació i 

tancament.  

En un primer moment, vam entrar dins l’aula, que estava amb les persianes amunt, 

per tal de no revelar l’efecte de la llum ultravioleta. Ens vam col·locar asseguts al 

voltant de la instal·lació per observar el que hi havia. Per tal de començar a fer 

hipòtesis sobre que podríem fer en aquest espai, vam mirar dues obres dels 

artistes.  

 

 

 

P: Quina llum hi ha en aquestes imatges? – pregunto  

J: Llum de colors  

P: Hi ha la llum del sol? 
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Taula 5. Verbalitzacions dels infants en la conversa inicial.  

A partir d’aquí ens adonem que hi ha una llum que fa que els colors brillin a la foscor. 

Ara era el moment de provar-ho nosaltres. Els pregunto “A les fosques ens hi podem 

veure?” i rotundament em van respondre que no. Vam passar a provar-ho, vam 

abaixar les persianes i ens vam quedar a les fosques, sense veure res. Després, 

vaig encendre la llum ultravioleta i tots els elements que hi havia van desprendre 

brillantor.  

 

 

 

 

 

 

Figura 23, 24, i 25. Espais de la instal·lació de l’aula de llum. Font: Paula Gómez i Marta 

Ciurana.  

En segon lloc, vam obrir un espai d’experimentació 

i interacció amb el material. En primer moment la 

majoria dels alumnes es va dirigir a l’espai de les 

pintures. Van fer les seves representacions, 

combinant colors i observant com aquests brillaven.  

A: Mira Paula, el color groc brilla! 

N: No, està negre 

P: I com ho fan per pintar si estan a les fosques? – els pregunto  

LL: No ho sé  

M: Tenen colors brillants 

J: Tenen llum de colors  

J: Una llum lila 
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Figura 26 i 27. Moments d’experimentació a l’espai artístic. Font: Paula Gómez i Marta 

Ciurana.  

Després d’un primer moment en aquest espai, ja es van dirigir a l’altre. Van sorgir 

descobertes, curiositats, es van trobar utilitats a diversos materials, han descobert 

algunes propietats i han establert relacions amb els seus companys i companyes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28, 29 i 30. Descobertes a través del joc. Font: Paula Gómez i Marta Ciurana 

Durant aquest espai d’experimentació, algun infant es va adonar que no només 

brillaven els materials de l’aula, sinó que també ho feia la roba: la samarreta, els 

mitjons, la goma del cabell, les mans brutes de pintura, etc. Es van passar una 

estona descobrint tot allò que brillava al nostre voltant.  

 

 

 

 

 
 

Taula 6. Verbalitzacions dels infants en l’espai d’experimentació.  

- Mira la meva samarreta brilla – diu un  

- La meva bata també – diu un altre  

- La goma de la Júlia també brilla – diu un nen 

- Com és que brillen? – dic jo  

- Per això –  Em responen, assenyalant al sostre  
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Figura 31 i 32. Descobertes d’elements de l’entorn que brillen. Font: Marta Ciurana.  

Per acabar, hi va haver un tercer espai de tancament de la sessió per compartir el 

que havien fet, què havien descobert, etc. Abans de marxar, vam apagar la llum 

ultravioleta i vam observar que havia passat.  

 

 

 

 

 

Taula 7. Verbalitzacions dels infants en la conversa de tancament.  
 

Van adonar-se que, qui tenia les mans brillants amb la 

llum, ara les tenia “netes”. Va ser un moment que els 

va sorprendre molt i ho vam tornar a observar. Vam 

abaixar les persianes i en encendre la llum, les mans 

estaven brutes, però quan entrava la llum del sol 

aquesta “brutícia” desapareixia.  

 Figura 33. Descobertes d’elements de l’entorn que brillen II. Font: Marta Ciurana.  

En últim moment, ens vam adonar del perquè passa això, coneixent el concepte de 

llum ultravioleta, llum que fa que els colors brillin a la foscor.  

 

P: Què ha passat quan hem tancat la llum i hem aixecat les persianes?  

E: Els colors ja no brillen  

A: El dibuix (el negre) ha desaparegut  

A: Les meves mans ja no brillen, ja estan netes 
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5. PROPOSTA 5: JUGUEM AMB PAPERS TRANSLÚSICDS, TRANSAPRENTS 
I OPACS 

Arran d’una visita dels alumnes de 1r de primària que van venir a explicar-nos els 

conceptes transparent, translúcid i opac, perquè també tenien una temàtica del 

projecte entorn la llum, es va desenvolupar una proposta creativa per tal d’observar 

la incidència de la llum en els diferents papers.  

La sessió es va iniciar amb una conversa prèvia on es van recordar els conceptes 

que ens havien vingut a explicar els alumnes de 1r. Vam estar parlant sobre els 

termes d’opac, transparent i translúcid i vam buscar per l’aula 

elements d’aquests materials (mocadors, cortines, tapes 

transparents...). Totes aquestes descobertes es van enregistrar en 

format d’àudio.  

       Figura 34. Codi QR amb l’explicació de la conversa inicial.  

 

Taula 8. Verbalitzacions 
sobre elements 
translúcids, opacs i 
transparents de l’aula.  

 

 

Seguidament, es va passar a la part més creativa. Cada infant, lliurement, va fer el 

seu collage amb retalls de papers translúcids (paper de seda), transparents (paper 

de cel·lofana) i opacs (cartolina) sobre un paper adhesiu. Com a resultat, es van 

obtenir grans creacions amb diversitat de colors i materials.  

 

 

 

 

 

Figura 35, 36 i 37. Elaboració del collage. Font: Paula Gómez i Marta Ciurana.  

M: La cortina és translúcida 

L: La tapa de la llibreta és opaca  

V: La tapa de les aquarel·les és transparent  

A: Els triangles de la taula de llum són transparents  
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“La llum passa i no passa” 

“No tots els papers són iguals” 

“Veiem l’ombra dels retalls” 

“Hi ha colors” 

“Si hi ha ombra no passa la llum” 

“El paper que no passa és opac” 

“Per què veiem colors i formes negres? Perquè no hi passa la llum” 

“Aquest retall és opac i aquest transparent” 

 

 

 

 

Un cop tots els alumnes van elaborar el seu collage, vam passar a l’última part de 

la sessió. L’endemà, ens vam asseure tots en rotllana i vam observar la incidència 

de la llum en alguns dels collages. Amb l’ajuda d’una llanterna potent, vam col·locar 

el collage sota la llum de la llanterna i vam observar el reflex que s’hi feia a terra. 

Ens vam adonar, que a terra s’hi veien alguns colors. On es veia era perquè hi 

passava totalment o una mica la llum i en els que no, era perquè no hi passava la 

llum, sinó que es feia l’ombra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38, 39 i 40. Observació de la incidència de la llum. Font: Paula Gómez i Marta 

Ciurana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9. Verbalitzacions al moment d’experimentació final.  
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Mentre realitzàvem aquest joc, els alumnes es van adonar que en mirar-lo amb la 

llum normal s’hi veien molts colors, però que en veure el reflex amb la llanterna, 

només veiem alguns colors i d’altres es veien negres.  

 

 

 

 

 

Taula 10. Verbalitzacions al moment d’experimentació final I.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La cartolina rosa no la veiem rosa al terra, és negra. Per què? – Els pregunto 

LL: Perquè no hi passa la llum” 

Per què alguns retalls es veuen negres si són de colors? - Afegeixo 

A: Perquè veiem la seva ombra”  
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5. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS  

En un ambient general on es desprestigien les àrees considerades “no 

instrumentals”, com ara l’art, en el currículum d’Educació Infantil, s’ha volgut 

realitzar un treball d’investigació per a desafiar i superar aquesta idea. La realització 

d’aquest estudi ha servit per demostrar que incorporar l’art en un projecte d’aula pot 

aportar múltiples beneficis, tant pel creixement i l’aprenentatge dels alumnes, com 

pel propi desenvolupament del projecte.  

En aquest punt s’exposen les conclusions que s’han extret a partir de la meva 

investigació sobre l’art en un projecte d’aula a Infantil. Es donarà resposta a la 

pregunta inicial d’aquest treball de grau, observant també el nivell d’assoliment dels 

objectius formulats a l’inici. Finalment, es fa una petita reflexió sobre què m’ha 

aportat, personalment i professionalment, la realització d’aquest treball.  

Per tal de resoldre a les preguntes d’investigació inicials: Quin paper juga l’art en 

l’aprenentatge basat en projectes? Com contribueix l’art en un projecte d’aula i en 

els aprenentatges dels alumnes?, es va agafar com a punt de partida la informació 

recollida i la resposta obtinguda de les propostes dissenyades per la programació 

didàctica. A través d’aquests dos elements, s’ha afirmat que l’art pot tenir múltiples 

contribucions en un projecte d’aula. Per tant, es pot dir que he assolit el principal 

objectiu plantejat en aquesta investigació: Descobrir quin paper juga l’art en 

l’aprenentatge per projectes. A continuació es presenten les conclusions que s’han 

extret, evidenciant les aportacions que pot tenir l’art en el projecte.  

En la posada en pràctica d’una de les primeres propostes, s’ha constatat que l’art 

és provocador i fomenta l’aflorament de noves descobertes. A les dues 

instal·lacions artístiques s’ha pogut observar que a través de l’art, els infants poden 

experimentar, provar, canviar, interaccionar amb el material, descobrir, etc. A partir 

de tot el que els proporciona l’art, apareixen nous aprenentatges o idees que 

esdevenen una via per poder estirar l’eix de descobriment d’un projecte. Diaz 

Obregón (2003) citat per Gómez Pintado, Zuazagoitia i Vizcarra (2020) defensa 

aquesta idea, que les relacions que els infants estableixen amb els elements de 

l’espai i les vivències que es proporcionen les instal·lacions artístiques, ajuden en 
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el procés de creixement i a la construcció de coneixement de l’entorn en el qual 

viuen.  

Ho veiem per exemple en la primera instal·lació, on a través de la col·locació de 

llanternes, mocadors, cartolines i barrets, els infants van descobrir que en alguns la 

llum i passa i en d’altres no, sense prèviament haver introduït i treballat aquest 

concepte. A partir d’aquesta descoberta es va estriar el fil d’investigació del projecte 

i es van fer propostes amb relació als termes translúcid, transparent i opac. Passa 

el mateix amb la proposta del conte, que va fer aforar noves vies de descobriment 

i joc amb les ombres.  

 

 

 

 

 

- La llum al cartró no passa, no la poden veure 

- Quan tapem la llum amb el mocador es fa el color de la llum. Passa la llum 

 
Un dels papers que també he observat que ha tingut l’art en aquest projecte és com 

a eina per estimular la creativitat i la imaginació. He analitzat que a través de les 

propostes artístiques i dels materials que nosaltres oferim, podem fer que els infants 

siguin capaços d’imaginar-se i crear múltiples situacions. Mª Victoria Moreno 

Devesa i Antonio Jurado Navas (2015) defensen:  

“Facilitarles la oportunidad de que puedan disfrutar de actividades artísticas 
fomentará el uso de la imaginación en los niños y la capacidad de expresar con 
mayor claridad y seguridad sus propias ideas, las cuáles pueden dar origen a otras 
diferentes en un proceso de creatividad sin límites que se irá fortaleciendo a medida 
que el niño crezca” (p. 43) 

En les dues instal·lacions que es van realitzar, hi va aparèixer el joc simbòlic. La 

creativitat i la imaginació van destacar, ja que amb els materials que es trobaven 

(barrets, llanternes, cartrons, material fluorescent, llana, etc.) els alumnes es van 

imaginar i van crear diferents escenaris. Abad i Ruiz de Velasco (2012) afirmen que 
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a través de la proposta i dels objectes que es col·loquin en una instal·lació, es 

possibilita l’aparició del joc com una font de plaer i via d’expressió, experimentació 

i creativitat. 

 

 

 
 
 
 

- Hem jugat a pirates. Hem buscat un tresor. 

- Vols un cafè? 

- Txin – Txin (fent l’acció de brindar) 

Durant el llarg del desenvolupament de les propostes em vaig adonar que no 

sempre hi ha una resposta única, sinó que pot haver-hi múltiples solucions i 

respostes davant d’un problema (Eisner, 2004).  L’art contribueix a la creació de 

respostes i solucions més creatives.  

Una altra de les contribucions que vaig evidenciar de l’art en el projecte és el que 

considera el Currículum i Orientacions d'Educació Infantil del Segon Cicle (2016), 

l’art com a eina d’expressió, comunicació i reflexió. Tal com deia Eisner (2004), 

l’art és una via per fer públiques les idees que tenim a la ment, per tant, és un 

llenguatge diferent que podem utilitzar per transmetre una informació. “Las artes 

ofrecen un medio para compartir, y representan una de les formas más profundas 

de comunicación humana” (Eisner, 2004, p. 291).  

Aquesta aportació s’ha pogut reconèixer en la proposta del dibuix de la instal·lació. 

He comprovat que infants que encara els costa expressar-se oralment, a través del 

dibuix, ens poden representar, compartir i explicar quins són els elements que més 

els van agradar de la primera instal·lació. Podem afirmar que el que diu Carmen 

Alcaide (2003) és cert, l’art és un mitjà d’expressió, on la representació gràfica de 

l’infant es considera el seu propi pensament. 



 
El paper de l’art en un projecte d’aula  

Paula Gómez López 
 

42 
 

A banda d’expressar, també ha servit per reflexionar sobre amb quins elements van 

interactuar més, que van fer amb ells, quins els van agradar més. Veiem clarament 

el que deia Loris Malaguzzi  (2001) que el pas de la paraula a la representació 

gràfica genera una reflexió.  

 

 

 

 

 

- He dibuixat la llanterna perquè em va agradar jugar amb la llum 

- Jo he dibuixat els barrets i els mocadors. Mira quants de colors 

Altrament, a banda de ser una via per plasmar les idees privades, l’art també ajuda 

a ser conscient dels aprenentatges que s’han adquirit durant el 

desenvolupament del projecte. En el moment en què l’infant està representant 

aquella idea mental que té, el fet de veure-la representada visualment, el fa ser 

conscient del que ha fet i l’ajuda a assimilar els aprenentatges. Altrament, aquesta 

representació l’ajudarà a reviure i recordar què va fer en aquell espai i poder-hi 

posar paraules, expressant com ho va viure o què va aprendre.  

El fet de deixar constància d’una idea evanescent en un material visual, fa que 

esdevingui una evidència dels aprenentatges que s’han desenvolupat. Al llarg 

del projecte, els infants han anat incorporant diferents produccions artístiques a la 

seva carpeta d’aprenentatge. Totes elles, un cop acabat el projecte, serviran per fer 

evident a l’aprenent de què ha après i quins són realment els aprenentatges 

significatius realitzats.   

Durant el desenvolupament del projecte, he comprovat que l’art també ajuda a fugir 
de les típiques formes de presentació dels continguts. He pogut observar que 

l’art pot ser un vehicle conductor d’aprenentatges significatius. Aquest tipus de 

propostes, permeten treballar els continguts del projecte d’una manera més 

propera, divertida, fent de l’art un agent motivador de l’aprenentatge. Tant amb les 

instal·lacions artístiques, com amb l’explicació del conte, com amb la creació del 
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collage, hem introduït i desplegat nous conceptes d’una forma diferent de la 

rutinària. Per tant, aquesta presentació dels conceptes a través de l’art, fa que 

aquest també sigui un vehicle d’aprenentatge. He pogut comprovar que en totes 

les propostes artístiques del projecte els alumnes han pogut aprendre noves idees 

sobre la temàtica del projecte. Doncs, es pot dir que la idea de l’art desvinculat de 

l’obtenció de coneixement no és certa.   

Després d’aquesta anàlisi, la principal conclusió que es pot extreure d’aquest treball 

és que, efectivament, la introducció de propostes artístiques (plàstiques, literàries, 

etc.) en un projecte d’aula, és de vital importància. La presència de l’art a les aules 

ens aporta riquesa, múltiples interrogants i plantejaments i proposa diferents 

horitzons (López Secanell, 2022). Els beneficis de l’art són immensos: amb ell 

podem treballar aspectes personals i acadèmics. Ens serveix per estimular la nostra 

capacitat intel·lectual i cognitiva, ens ajuda a adquirir nous coneixements. També 

col·labora a estimular la nostra part més creativa i imaginativa, a pensar d’una forma 

diferent i a ser capaços de donar un sentit a les coses, d’una manera personal i 

crítica. Per tant, es pot dir que la hipòtesi formulada a l’inici L’art és una eina 

indispensable dins la metodologia per projecte, és certa, ja que sense el seu paper 

el projecte potser no s’hagués pogut desplegar correctament.  

Pel que fa als objectius, es pot dir que el principal s’ha assolit, pel fet que he 

descobert quin paper juga l’art en l’aprenentatge basat en projectes. Els objectius 

específics també s’han aconseguit, perquè totes les propostes artístiques 

dissenyades s’han pogut desenvolupar dins el marc del projecte i perquè, 

paral·lelament, s’ha elaborat una documentació de cada una d’elles.  

Per concloure aquest treball, m’agradaria destacar que estic molt satisfeta amb el 

resultat obtingut. Tanmateix, crec que d’aquest treball en podria sortir una nova línia 

d’investigació, més a llarg termini, fent una recerca de les contribucions de l’art, 

durant el llarg del curs i no només dins la metodologia per projectes.  

També voldria afegir que en tot moment m’he sentit recolzada i acompanyada per 

les mestres de l’escola, especialment per la tutora del grup-classe, que m’ha guiat 

i donar suport en tot aquest procés. M’ha ajudat a posar en pràctica la meva 
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investigació, ha sigut flexible amb la planificació i m’ha donat total llibertat per a 

poder desenvolupar les sessions a la meva manera.  

Amb relació a la professió docent, vull esmentar que aquesta recerca m’ha ajudat 

a aprofundir més sobre un tema pel qual tinc interès, però, respecte a l’educació, 

n’estava força desinformada. Investigar sobre la importància de l’art m’ha ajudat a 

entendre i adonar-me del valor que té aquesta disciplina a l’aula, i a reflexionar que 

a vegades no li sabem extreure el potencial que posseeix. Considero que aquest 

treball ha contribuït a la meva formació inicial com a mestre,  ja que m’ha permès 

ampliar, desplegar i actualitzar els meus coneixements. Tot i això, aquest ha estat 

l’inici del camí que em queda per recórrer.  
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7. ANNEXOS  

7.1 ANNEX 1: ENTREVISTA A IRENE LÓPEZ SECANELL  

La Irene López Secanell és Doctora en pedagogia en el programa Educació, 

Societat i Qualitat de vida de la Universitat de Lleida. És graduada en educació 

primària amb menció d’Educació física i ha fet el màster en educació inclusiva i en 

educació secundària. Actualment, és professora de Florida Universitària, en 

l’especialitat d’Educació Física del Màster de Professorat de l’Ensenyament de 

Secundària i en el grau d’Educació Infantil i Primària. Col·labora com formadora en 

la metodologia per projectes a l’Escola el Bosc de la Pabordia i ofereix un suport 

als mestres durant la realització del projecte, per resoldre dubtes i ajudar-los en el 

seu desenvolupament.  

1. Quan i per què comences a tenir aquest rol d’assessorament de projectes 
d’aula de l’escola? 

Vaig estudiar a l’UdL (Universitat de Lleida), cursant un Grau d’Educació Primària i 

seguidament els màsters. A la formació em van ensenyar a través de l’art i vaig 

veure la potencialitat. Ho enfocaven molt als projectes. A més, hi ha una escola a 

Lleida que treballa així i vaig començar a interessar-me pel tema.  

A partir d’aquí vaig veure falta de formació i la necessitat de formar i anar a les 

escoles per donar bases per aprendre a treballar per projectes amb l’art.  És a dir, 

necessitat de formació de professorat. Faig formacions a diverses escoles de de El  

Bosc de la Pabordia fins d’altres a València.  

2. Quina és la teva tasca amb els projectes d’aula de les tutores de l’escola? 

Primer, faig una primera xerrada i per fases vaig preguntant: En quin punt es troben, 

guiar-los en punt d’estancament. En el cas del Bosc de la Pabordia, aprofitant la 

Setmana de Ficcions o alguna visita a museus. 

Faig un seguiment anual. Assessorament o suport de mestres en el  moment en 

què se senten perduts. La meva tasca és ajudar-los en propostes d'activitats o 

dubtes. Faig un suport i una visita o dos a l'escola (sovint en format de claustre on 

es comparteix tot i es fan propostes de millora i també per conèixer les altres aules 

i fer sinergies i connexions entre projectes de diferents cursos). També vaig a 
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diferents aules i participo d'observadora en diferents propostes del projecte, 

després dono feedback. Al final em reuneixo amb les directores per parlar de com 

ho han vist i com continuar l’any vinent. 

3. Quins aspectes consideres més rellevants a l’hora d’iniciar un projecte?  

És important tenir clares unes fases en treballar per projectes. Al principi se sol anar 

al museu, fer el mapa conceptual, treure eixos i continguts del mapa. Aquesta és la 

part més metòdica, després hem de fluir.  

Hem de saber fluir, no em serveix tenir-ho tot planificat, sinó que he d’anar 

escoltant-los i anar llegint. És la part més metòdica. Quan anem agafant més 

experiència, aprenem més a escoltar els alumnes i a deixar-nos portar.  

4. Quin és el paper que té l’art en el projecte? 

L’art en el projecte és un provocador, és un estímul que ens porta a imaginar i 

reflexionar sobre coses que es poden fer diferent. També ens ensenya d’estètica i 

a sortir de les típiques produccions de cartolina, per dir-ho d’alguna forma, que fem 

a classe. Ensenyem als infants llenguatge artístic, a culturitzar-los, a ser més 

crítics…  

L’art ajuda a buscar formes diferents per a fer la documentació del projecte. L'artista 

el que fa és documentar-se, si nosaltres aprenem d'aquests processos 

d'investigació que fan els artistes, nosaltres el que podem fer és aplicar aquests 

processos en el nostre dia a dia.  

5. Quins referents teòrics utilitzes per a la teva formació en l’aprenentatge per 
projectes?  

Glòria Jové, UdL, Quim Bonastre, diverses publicacions de Florida Universitària de 

València, Escuela Dos de Valènica, Reggio Emilia, etc. No hi ha gaires referents, 

els articles són molt teòrics o d’investigació. Hem de continuar aportant evidències 

basades pràctiques (expliquin experiències pràctiques) i a partir d'aquí continuar 

fent investigació. 

Ara mateixa no tinc un referent clar. Té una part bona que vol dir que n’hem de 

buscar més i una part dolenta que vol dir que anem endarrerits.  
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6. Per què creus que és tan important treballar per projectes?  

Ja no ens serveix la metodologia de fa uns anys perquè la societat ha canviat, tenim 

unes altres necessitats, l'alumnat té una altra forma d’aprendre, sobretot s’han 

incorporat el tema de les tecnologies i vivim en una societat sobreestimulada, amb 

un excés d’informació que no sabem gestionar.  

Tot això, si realment volem fomentar un aprenentatge significatiu que tingui interès 

i significat per l'alumnat, hem de canviar la metodologia. Un llibre de text al final el 

que aporta és la part teòrica, però connecta poc amb els interessos.  

El treball  per projectes aporta la connexió amb els interessos del grup classe, que 

ens van gestionant al llarg del curs mitjançant activitats que ajuden a l'alumnat a 

ser més creatiu, reflexiu i crític, que això és molt important en la societat 

contemporània que vivim.  

A més, hi ha el tema de la interdisciplinarietat, el fet que un treball per projectes, no 

és una assignatura que va per lliure. Dins el treball per projectes podem incorporar 

ciència, matemàtiques, educació física, art… i interrelacionar-ho tot. Això és 

rellevant pel que deia Morin, no serveix de res ensenyar un aprenentatge 

fragmentat, ja que tot està relacionat, no coneixeria tota la seva funcionalitat. És 

crucial un aprenentatge i enfocament globalitzat, que això l’aprenentatge per 

projectes ho permet.  

7. Com podem saber nosaltres que hi ha un aprenentatge en els projectes? 

És important fer una avaluació formativa. Vol dir que no em serveix fer un projecte 

i l'única avaluació és la que fem en acabar. L'avaluació ha de ser contínua, durant 

el projecte s’ha de recollir informació que ajudi al mestre a veure que realment 

aquell aprenentatge s’està adquirint (rúbriques, autoavaluacions de l'alumnat que 

el portin a reflexionar sobre l'adquisició dels aprenentatges).  

També és interessant el tema de les coavaluacions. No només avalua el professor, 

sinó que és interessant fer avaluacions a nivell grupal del grup classe, o que per 

grups s’avaluïn entre ells. És a dir, durant tot el procés de projecte hi ha d’haver 

diferents moments en què ens facin aquest tipus d'avaluacions per saber si 

realment els coneixements s’estan adquirint. 
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8. Com podem recollir evidències que la metodologia de projectes és 
efectiva? 

Amb les carpetes d’aprenentatge que fan els alumnes. És interessant analitzar-les 

a nivell de claustre, ajuntar-nos tots, reunir-nos per comentar, analitzar aquestes 

carpetes on ens van veient les produccions de l’alumnat i on les podem analitzar i 

veure si realment estem aconseguint allò que ens estem proposant.  

No només això, sinó també les avaluacions que comentàvem abans. Compartir-les 

amb el claustre per analitzar-les i anar veient si s’està assolint o no.  

Una altra manera és que vingui un expert, però que aquest expert, en lloc d’arribar 

i dir “Mira us faig la xerrada i ja està”. Partim d’aquestes evidències de l’aula i ens 

ajudes a analitzar si realment estem obtenint allò que volem o no.  

El tema de saber si el treball per projectes funciona ha de ser un treball en equip, 

que parteixi del propi mestre i que després es comparteixi amb altres professionals. 

Ens ajudaran a veure coses que potser nosaltres no veiem.  

9. A l’escola documenten tot el desenvolupament del projecte. Quina és la 
importància d’aquesta documentació? Com hauria de ser? Quina és la millor 
manera de documentar? 

Per una banda, tenim la documentació de l’alumne, que ell va recollint les 

evidències que per ell són més importants. Aquesta eina és molt efectiva i valuosa 

perquè li estem donant autonomia a l’alumne perquè esculli quins són els 

aprenentatges més significatius que ha tingut a l’hora del projecte i que ell/a se’ls 

autogestiona a la carpeta. A final de curs, és interessant que ens pugui compartir 

amb les famílies perquè vegin que és el que han fet i ells mateixos, quan al cap d’un 

temps ho consultin puguin veure quin fil conductor han seguit  en el procés 

d’aprenentatge.  

Per altra banda, tenim la documentació del professorat que jo crec que hauria de 

ser obligatori a tots els centres, perquè a vegades ens oblidem que el mestre també 

ha de ser un investigador. Jo no estic dient que s’hagin de fer articles o gràfiques, 

sinó que tots els mestres haurien d’aplicar una investigació - acció, és quan tu 

investigues sobre la teva pròpia pràctica. Llavors, quan els mestres fan aquesta 
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documentació, on van narrant tot el que passa a  l’aula i van incorporant evidències, 

ja sigui en format vídeo amb un QR o fotografies, et fa ser conscient del que tu estàs 

fent a l’aula, dels passos que estàs seguint, de veure si allò ha funcionat no, de 

plantejar-te si segueixes per aquesta línia o canvies de cara a l’any següent. 

La documentació també serveix per evidenciar la veu dels nens, el que us deia 

d’escoltar la veu dels alumnes. Si aquesta veu dels alumnes  no la recollim, ja sigui 

amb un registre d'àudio, una frase… queda perduda i no té sentit. Llavors en 

aquesta documentació, molts mestres apunten diàlegs, conversacions que han 

tingut amb els alumnes i això també és important per a posar ordre a tot el que està 

passant en el projecte.  

Tot això és molt important per a millorar la pràctica docent.  

10. La documentació del mestre s’ha de fer un cop acabat el projecte o 
durant?  

Durant. És impossible que un projecte que dura tants mesos siguis capaç de 

recordar-ho tot i puguis plasmar totes les veus dels nens al final. Jo recomano a 

finals de setmana, asseure una hora i apuntar, ni que sigui en brut, el que ha passat 

aquella setmana a l’hora de projecte. Escrivim les veus, narrem una mica el que ha 

passat i ja ho tinc posat allà. Després ja afegiré fotografies i ho posaré bonic. 

11. El mapa conceptual té més funcions que a l’inici del projecte?  

El mapa conceptual és un reflex dels processos d'aprenentatge que estan passant 

a l’aula. Jo sempre dic als mestres que el mapa és una eina viva, ens ajuda primer 

a veure tots els processos d'aprenentatge que estem fent, d’una forma visual i 

sintètica a la paret i després també ens ajuda a establir aquestes relacions. El que 

deia abans que deia Morin, que hem d'intentar evitar la fragmentació de 

coneixements, precisament el mapa ens ajuda a veure que tenim tots aquest 

continguts; com els podem interrelacionar?  

El mapa té aquestes dues funcions: interrelacionar els continguts i veure el procés 

d’aprenentatge que estem desenvolupant.  
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12. Creus que hi ha una estratègia concreta per documentar o es poden 
utilitzar múltiples estratègies o recursos?  

Es poden fer servir moltes formes per documentar. Al final podem fer escriptura, 

fotografia, vídeos, entrevistes, etc. Tota eina, sempre que ens ajudi a reflexionar i 

a recollir la informació dels processos d'aprenentatge és vàlida.   

 

 


