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Vint-i-nou finalistes, deu guanyadors i dos viatges, un a Mos-
cou i un altre a Cercedilla, prop de Madrid, va ser el resultat

de la Mostra de Recerca Jove de Barcelona del curs 2009-2010.
Els vuit alumnes que van guanyar el viatge a Moscou van parti-
cipar durant una setmana del passat mes de juny a l’Expociència
Internacional (ESE) i els dos nois que van marxar a Madrid el ju-
liol, participaren en les Vacances Científiques que organitza la
Communauté des Villes Ariane (CVA), on van realitzar tallers
d’aeronàutica i robòtica.

La Sabina Batlle, el Jordi Ortiz, el Joan Marí, la Laura Flores o
la Júlia Soler són alguns dels estudiants que el passat 27 de juny
sortiren des de Barcelona fins a Hèlsinki primer, i cap a Moscou
després. 

Una de les activitats que l’organització tenia preparada era un
tour en autobús per tota la ciutat on varen poder conèixer el Krem-
lin, la plaça Roja i la catedral de Sant Basili. L’Anna Rufas assegura
que «és una autèntica joia artística i les estacions es troben soterra-
des a més de 60 metres. Cada estació és una monumental obra
d’art on estan clarament presents símbols d’identitat comunista». 

Cada dia, anaven a l’Expociència Internacional que se celebrava
al centre de mostres més gran i important de tot el país. «Sèiem al
nostre estand i responíem als visitants que preguntaven pels nos-
tres treballs de recerca», explica el Jordi, que va fer la recerca so-
bre l’occità. 

L’Anna Rufas va quedar impressionada amb l’interès que va des-
pertar el seu treball de recerca («Darwin: un model possible»), pro-
bablement perquè era el més internacional junt amb el treball de la
Glòria Castellví («Cadenes de Markov aplicades a la producció d’un
viver») i el de la Júlia Soler («Avaluació dels efectes de l’activitat ra-
madera en la contaminació per nitrat de les aigües ramaderes»). 

Segons l’Anna, la gent mostrava una «atenció molt grata i sin-
cera» pels seus treballs. Fins als estands s’apropaven altres nois
que, com ells, exposaven a la fira, però també molts professionals:
«La gent sempre preguntava per allò que teníem exposat i es mos-
trava molt disposada a intercanviar coneixements sobre la matè-
ria i a donar-te el seu punt de vista», comenta el Joan, que va fer
el seu treball sobre «Els sistemes electorals i l’elaboració de la fu-
tura llei electoral de Catalunya». 

Un viatge d’anada i tornadaLA RECERCA 
TUTELADA

«M’agradaria tornar-ho a fer», «he après molt amb la meva
professora de primer de batxillerat», deia l’alumnat de les aules
obertes de l’Institut Joan d’Àustria. Els alumnes de primer de
batxillerat hi afegien: «Una experiència nova i gratificant; hem 
pogut ensenyar i aprendre». És la satisfacció evident de tots els
implicats en l’experiència de la recerca tutelada, on alumnes de
batxillerat han fet de tutors a nois i noies de les aules obertes 
del centre i els han animat a fer recerca.

Alumnes de batxillerat passen unes vacances científiques com a reconeixement dels treballs de recerca 
Text: Bàrbara Munar / Fotografia: Berta Alarcó i Pepa del Pozo

L’alumnat de batxillerat de l’Institut Joan
d’Àustria fa de tutor dels nois i noies de 
les aules obertes

Exposar el treball es va «convertir en una mena d’operació de
màrqueting on havies de vendre el teu treball com un atractiu pro-
ducte amb personalitat», comenta l’Anna. En aquest context, tots
coincideixen en què l’anglès va ser l’eina fonamental per poder
explicar els seus treballs: «Quan alguna persona s’interessava per
la nostra feina aprofitàvem l’ocasió d’explicar el que havíem fet en
anglès. Passada una estona podíem recórrer tot el recinte per ob-
servar les diferents exposicions dels nostres companys estrangers.
Eren fascinants i mentre fèiem el recorregut podíem conèixer més
gent i entrar en contacte amb més cultures», detalla el Carlos Na-
sarre que va fer la seva recerca sobre «Joseph Cemeli, rector i se-
nyor de Llert».

AERONÀUTICA I ROBÒTICA
El Jordi Casacuberta i l’Alberto Foncillas, en canvi, van viatjar fins
a Cercedilla, a prop de Madrid. L’Albert, que va fer el seu treball
sobre l’aplicació de la telemedicina en un centre d’atenció primà-
ria d’un medi rural, va participar en un taller d’aeronàutica on va
haver de construir dos coets: «Al principi estava una mica amoïnat
perquè vinc de ciències de la salut i pensava que no ho podria fer,
però al final tot va anar molt bé», comenta orgullós aquest jove
que estudiarà medicina. 

D’altra banda, el Jordi va participar en el taller de robòtica, on
va construir amb dos francesos un joc per «promoure la comuni-
cació». Per al Jordi, aquestes vacances li han canviat el futur:
«Quan vaig marxar pensava que estudiaria informàtica o teleco-
municacions, però durant el viatge vaig parlar amb dos enginyers
aeronàutics, em va agradar molt el que m’explicaren de la carrera
i vaig decidir que havia d’estudiar aeronàutica». 

Com a experiència tots coincideixen que va ser «molt enriqui-
dora i inoblidable». Els nois que viatjaren a Rússia asseguren que
va ser un viatge «interessant, perfecte i ambiciós» perquè prete-
nien explicar el seu treball de recerca «a la comunitat internacio-
nal». Per la seva banda, l’Alberto i el Jordi destaquen que el més
important del viatge és que van conèixer de molt a prop diferents
cultures europees. Però tots afirmen sense dubtar ni un segon, que
repetirien de gust, però això sí, «després d’haver dormit i menjat
uns quants dies a casa», comenten rient.

Elisenda Benet, Enric Bernal, Irene Monferrer 

i Mercè Raurell

Professorat de l’Institut Joan d’Àustria

L
a inspiració va arribar a través d’altres
iniciatives de tutelatge que havíem fet
a l’institut, com ara la dels alumnes de
sisè de primària que són tutors de lec-

tura dels de primer. Amb la finalitat de convi-
dar a fer recerca l’alumnat de les aules ober-
tes —que presenten mancances significatives
en els aprenentatges i també problemes d’a-
daptació als entorns escolars—, vam dema-
nar als nois i noies de primer de batxillerat de
l’assignatura de biologia que fossin els tutors
de petites investigacions.

D’una banda, hem pretès oferir als nois i
noies de les aules obertes una dinàmica d’a-
prenentatge diferent de l’habitual, una aten-
ció individualitzada i un seguiment acurat fet
per unes persones que no són pròpiament
professors, però a les quals es reconeix —o
se’ls havia de reconèixer— la capacitat per
ensenyar allò que saben. D’altra banda,
també hem volgut proporcionar a l’alumnat
de batxillerat l’oportunitat d’aprendre tot en-
senyant i de viure una experiència que po-
dem qualificar d’aprenentatge servei.

L’equip de treball ha estat format per dotze
alumnes de primer de batxillerat de l’assigna-

tura de biologia i vint-i-un de les aules ober-
tes de segon i tercer d’ESO. La dinamització
de l’activitat és portada pels tutors dels dos
grups d’ESO i per la professora de biologia de
batxillerat.

L’experiència es realitza durant el segon tri-
mestre del curs i s’hi dediquen cinc sessions:
una hora setmanal de classe durant cinc set-
manes. Hem hagut de buscar una hora en la
qual coincidís biologia de primer de batxille-
rat amb la classe impartida pel tutor de cada
aula oberta.

Els temes sobre els quals s’ha investigat són
quotidians; s’ha mirat que la conclusió de

cada recerca tingui un efecte educatiu «d’a-
plicació immediata» pel fet d’estar estreta-
ment relacionada amb l’entorn proper o les
activitats diàries de l’alumnat. Alguns exem-
ples han estat: «Els embolcalls dels esmorzars
són sostenibles?», «Quant pesa la teva mot-
xilla?», «Quantes hores estudiem i quantes
passem davant d’una pantalla?», «Podríem
aprofitar més el paper que llencem?» o «Hi
ha contaminació acústica a l’institut?».

Com que els alumnes-tutors de primer de
batxillerat ja havien començat el seu treball
de recerca, no ha calgut donar cap explicació
sobre el mètode científic. La preparació prè-
via d’aquest grup ha estat, més aviat, orien-
tada a explicar-los quin era el seu paper, què
havien de fer (animar, acompanyar...) i què
no (fer la feina ells per anar més ràpid), així
com a resoldre dubtes (i si no ens fan cas?) i
a superar pors (ja ens en sortirem?).

L’avaluació de l’experiència s’ha fet a través
d’una fitxa de cada alumne tutelat on consta
la valoració de cada una de les sessions. El dar-
rer dia, en finalitzar les exposicions orals, tot
l’alumnat ha respost les preguntes següents:
«Què ha estat, per a tu, el més positiu d’a-
questa experiència?», «i el més negatiu o allò
que caldria millorar?».

Els tutors de les aules obertes valorem molt
positivament aquesta experiència, ja que es-
tem convençuts que resulta molt enriquidora
per als nostres alumnes, els quals han pogut
desenvolupar habilitats que, a vegades, costa
d’aplicar en els aprenentatges més «acadè-
mics», i han estat protagonistes d’un treball
interdisciplinari i han utilitzat les tecnologies.
Així mateix, han vist com el mètode científic
és una bona eina d’aprenentatge, donat que
permet aprofundir en el coneixement del
tema escollit seguint un model lògic i, per
tant, fàcil d’entendre. Finalment, han tingut
l’oportunitat de fer una exposició oral, supe-
rant pors i inseguretats i com a experiència
prèvia al treball de síntesi, i el fet de veure’s
acompanyats i guiats en la preparació de l’ex-
posició oral del seu petit projecte ha fet que
s’ho prenguin molt seriosament i ho facin
amb moltes ganes.

Els alumnes de batxillerat, per la seva part,
han fet un servei a la comunitat educativa,
han desenvolupat habilitats que alguns, en
iniciar l’activitat, confessaven que no tenien,
com ara la paciència o capacitat d’ensenyar, i
s’han sentit «grans» i han acceptat, de bon
grat i amb responsabilitat, la tasca que se’ls
ha encomanat.

En la revisió final feta a la tutoria, els alum-
nes de les aules obertes s’han mostrat molt
agraïts per l’ajuda que els alumnes de batxi-
llerat els han prestat, i molt animats i enco-
ratjats a repetir l’experiència. e

«Els alumnes de batxillerat

han fet un servei a la

comunitat educativa i han

desenvolupat habilitats

com la paciència i la 

capacitat d’ensenyar»

«En aquesta escola, aprofiten molt bé que te-
nen dues pistes per fer diferents esports». 

Després de conèixer l’experiència per boca
d’una amiga, la Lucía s’encarrega com a mo-
nitora d’obrir i tancar les portes, de vigilar que
tothom tingui espai per a la seva activitat i al-
gunes vegades de fer d’intermediadora per-
què els més grans no s’imposin davant els més
petits. «De fet, la meva presència, per ara, és
ser invisible. El millor que pot passar és que les
activitats als patis siguin regulades pels matei-
xos protagonistes, sense la meva intervenció».

A la Lucía ja li va bé tenir aquesta expe-
riència; una més de les que viu com a estu-
diant de tercer de magisteri. També és moni-
tora d’un menjador d’institut i se li noten les
habilitats formadores quan busca diferents

L
a Lucía posa sense cap mena de ver-
gonya davant la càmera del fotògraf.
Amb ella hi ha una nena d’uns vuit
anys, romanesa i filla d’un dels homes

que ara mateix són a la pista de futbol suant i
passant una bona estona amb els seus amics.
«Doncs això, és tan fàcil com que poden anar-
hi els diumenges al matí i fer esport. Si no, on
en farien?», es pregunta aquesta jove que es-
tudia tercer de magisteri de primària. 

El pati de l’escola i l’institut Lluís Vives és
un dels que són oberts els caps de setmana
dins el programa «Temps de barri, temps
educatiu compartit». Espais oberts a tota la
ciutadania per al seu lleure i que, sens dubte,
afavoreixen una convivència i cohesió millors.
«Hi va tot tipus de gent», explica la Lucía.

distraccions per a la nena petita romanesa,
mentre el seu pare fa xuts a una pilota, entre
crits dels companys i els somriures de passar
una bona estona.

«És una vocació, l’educació». «Vaig dubtar
de fer publicitat o magisteri, però al final em
vaig decidir per l’educació i cada vegada tinc
més clar que vaig encertar amb la meva de-
cisió», afegeix la Lucía. Així mateix, té molt
clar que el programa «Temps de barri» re-
alitza una gran funció d’integració i cohesió
social: «En un espai compartit, s’hi troben
persones de totes les edats i orígens. Es co-
neixen i acaben, moltes vegades, fent activi-
tats junts». Dic adéu a la Lucía poc abans
que tanqui les portes del pati fins al cap de
setmana que ve. e

Monitora del programa «Temps de barri, temps educatiu compartit»

És diumenge, prop de les dotze del migdia i el carrer Riera Blanca respira tranquil·litat. El quiosquer juga
amb una nena petita, un avi passeja el gos i una parella de joves gaudeixen del seu idil·li agafats de la
mà. Un diumenge de barri, com diria algú, i que tanca el seu escenari quasi perfecte —si no fos pel
soroll d’unes motos a tota velocitat— amb un grup de romanesos, de totes les edats, jugant a futbol 
al pati de l’escola Lluís Vives, del districte de Sants-Montjuïc. Sí, us ho podeu creure: un pati d’escola
obert el diumenge! Lucía Ponferrada, una noia de vint anys, ens explica què hi fa obert. 
Text: Oriol Guiu / Fotografia: Patricia Esteve

EL MEU ESPAI EDUCATIU

Lucía Ponferrada és la monitora del programa «Temps de barri,
temps educatiu compartit» als patis de l’escola Barrufet i Lluís
Vives al districte de Sants-Montjuïc. Aquest programa, que
impulsa l’Ajuntament de Barcelona, promou l’obertura de patis
d’escoles fora de l’horari lectiu i en període de vacances amb un
servei de monitoratge, que desenvolupen persones com la Lucía.

L’objectiu de «Temps de barri» és recuperar espais d’ús públic
per a famílies, infants i adolescents. Els patis oberts de les
escoles permeten donar una alternativa de lleure als infants 
i joves que s’exerceix de forma autònoma en un context segur i
de proximitat i, a més, els patis ofereixen a les famílies del barri
un espai per a la relació, la convivència i la cohesió social.

«En aquest pati del Lluís Vives, hi fem activitats esportives,
però n’hi ha d’altres on es fan activitats culturals
dinamitzades», explica la Lucía. Ho podeu consultar a la web
del programa: www.bcn.cat/tempsdebarri.
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Lucia Pon fer r ad a,

Lluís Vallvé Cordomí

Àrea d’innovació Educativa 

Consorci d’Educació de Barcelona

C
ada vegada hi ha més factors que intervenen
en l’educació de les persones i educar cada
cop esdevé una tasca més complexa. Per do-
nar resposta a aquesta realitat, ja no podem

imaginar un sistema educatiu estanc, acotat a unes au-
les o a unes institucions sense cap permeabilitat en-
vers l’entorn. Ja fa temps que som conscients que cal
obrir les portes del sistema per connectar l’entorn amb
l’escola i l’escola amb el món. Però si es fa difícil limitar
els espais de formació, encara es fa potser més difícil aco-
tar el seu temps. Ja no podem pensar que l’educació s’aca-
barà en superar l’espai i el temps escolar. La formació permanent
ha esdevingut una de les necessitats de la societat en tots els àmbits. 

És per això que les institucions escolars han de començar a plantejar-
se com aconsegueixen una educació que permeti afrontar la necessitat
de seguir aprenent tota la vida. Però aquesta formació bàsica, aquest
currículum comú necessari per respondre exitosament a les expectatives
personals i socials com el definim? Com s’ha d’encarar? Quines capaci-
tats hauran de tenir les persones per poder ser felices en un món can-
viant? Quina preparació cal oferir per viure en una societat que alguns
autors, per reflectir aquesta inestabilitat, han anomenat líquida? Quines
eines els hem de proporcionar per viure en una societat en la que els pa-
trons i els referents poden canviar i canvien cada cop més ràpidament?

Crec que per contrast a la societat líquida cal oferir una formació sò-
lida. Una formació que permeti encarar el futur desconegut amb ima-
ginació, intuïció i coneixement. Hem de dotar als nostres alumnes de les
eines necessàries per abordar els reptes d’un futur que amb prou feines
podem imaginar. 

Hem de formar persones adaptables per poder integrar el ritme cada
cop més accelerat dels canvis. Això vol dir flexibles i alhora crítiques,
per poder-ho fer activament. Hauran de ser persones cooperatives, ca-
paces de treballar en equip i creatives per poder donar respostes noves
a conflictes i problemes que no ens podem ni imaginar. També caldrà
que siguin curioses per mantenir tota la vida les ganes d’aprendre. A
més hauran de ser obertes i respectuoses per poder avançar cap un
mestissatge, en tots els sentits de la paraula, però amb arrels profundes
per no caure en un únic model cultural.

Cada cop l’accés a la informació és més fàcil, però el problema, que ja
comencem a detectar ara, és la incapacitat d’organització del coneixe-
ment, el seu tractament i la seva interpretació. El principal desequilibri
s’està produint i es produirà en la capacitat d’utilitzar i tractar, amb una
perspectiva crítica, el gran volum d’informació que ja no vindrà només
d’un nombre de canals molt limitat com fa uns anys. Les fonts d’infor-
mació estan adquirint múltiples formes i els components visuals i sonors
cada cop tindran més importància. A més de la lectura lineal dels llibres,
de presentacions o del cinema, incorporarem la recerca en les noves fonts
que, que sense partir d’aquesta estructura lineal, esdevindrà una recerca
global i multidireccional. La creació de coneixement compartit també co-
mença a ser una altra de les característiques de la nostra societat i això
també haurà de ser un element clau de la formació comuna. 

ELS LLENGUATGES ARTÍSTICS
En aquest context tots els llenguatges esdevenen unes eines fonamen-
tals perquè ens permeten representar el món i per tant anar descobrint
la seva complexitat. Per altra part, els llenguatges ens permeten comu-
nicar-nos, entenent aquesta comunicació en el seu doble sentit expres-
sar i rebre informació. Però els llenguatges artístics, a més, tenen l’a-

vantatge que permeten connectar emocions. Ens permeten establir un
diàleg entre sensibilitats, la de l’artista i el seu entorn i la de l’especta-
dor actiu i el seu context. Per això els llenguatges artístics seran fona-
mentals per afrontar el futur perquè ens aporten aquesta dimensió i al-
hora ens permeten treballar des de la intuïció i la creativitat.

Tenim la obligació de fer extensiva aquesta educació sòlida a tot l’a-
lumnat. Hem de ser conscients que la formació no arriba prou bé a tots
els infants i joves. Per aconseguir-ho hem de canviar alguna cosa i així
donar cabuda a totes les intel·ligències, a tothom. Hem de donar ca-
buda a les capacitats oblidades per l’escola i per una societat que, pa-
radoxalment, cada cop valora més la creativitat com un dels principals
motors per a la transformació i per assolir l’èxit i l’excel·lència en altres
àmbits com per exemple el món empresarial. Els professionals de l’e-
ducació sabem per experiència que infants i joves tenen formes ben di-
ferents per conèixer, aprendre i apropar-se al seu entorn. Hem consta-
tat que les formes de percebre i representar el món són ben variades.
Cada infant, cada persona, troba la forma que li és més fàcil i el sistema
educatiu sovint no ho té prou present. Ens hem fet més savis i no ho
acabem d’aprofitar. Fa anys que parlem de les múltiples intel·ligències
i encara n’hi ha algunes que no tenen entrada a l’escola o són per l’hora
de pati o els divendres a la tarda.

Hem de començar a pensar en una educació integral de les perso-
nes, un sistema que permeti ajuntar pensament, sentiment i acció. Les
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«Per contrast a la
societat líquida cal
oferir una formació
sòlida, que permeti
encarar el futur
desconegut amb

imaginació i
coneixement»
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En aquest centre educatiu del barri de la Marina, els alumnes creen l’essència de l’obra teatral que
representen a final de curs a partir dels tallers de teatre que realitzen dins l’horari escolar. Aquests tallers
es porten a terme des que els nens i nenes tenen quatre anys fins als dotze amb l’objectiu de millorar el
seu desenvolupament cognitiu i psicològic. Fotografies: Berta Alarcó

L’Escola Bàrkeno ha consolidat el teatre com a eina d’aprenentatge
entre els seus alumnes 

telóS’obre 
el 

Isabel Castelló

Escola Bàrkeno

A
l barri de la Marina existeix un teatre emblemàtic, el teatre
de l’Escola Bàrkeno. Tendre i vell, d’olors suaus i colors en-
certats, obre el teló somrient cada vegada que els alumnes
estrenen una obra. Any rere any, famílies i companys aplau-

deixen les mostres de teatre mentre els protagonistes de torn saluden
un pati de butaques que grinyola de tants aplaudiments.

La tradició teatral a l’Escola Bàrkeno té més de vint anys. L’origen es
podria trobar en una representació d’Els Pastorets el mes de desembre
de 1988. Tanmateix, es consolida durant el curs 1996-1997 amb l’es-
tructuració dels primers tallers de teatre. Des de llavors, l’escola no
només ha mantingut aquesta activitat, sinó que l’ha anat repensant i
optimitzant.

En els seus inicis, els tallers de teatre van començar gràcies a les
aportacions econòmiques de les famílies. Més tard, l’Institut d’Edu-
cació de l’Ajuntament de Barcelona va subvencionar el projecte de
teatre després d’aprovar una programació creada amb l’assessora-

ment de membres de l’Institut del Teatre i de l’Escola d’Expressió i Psi-
comotricitat Carme Aymerich. En l’actualitat, el Consorci d’Educació
de Barcelona ha assumit aquesta iniciativa, que esperem que duri
molts anys.

Disposem d’una programació sistematitzada on queden marcats els
objectius i els continguts curriculars des d’educació infantil fins a la fi
de primària. Així, els infants de l’escola Bàrkeno realitzen tallers de
teatre dintre de l’horari escolar durant vuit anys. Al principi, els tallers
s’iniciaven als tres anys, però més tard vam optar per esperar al segon
any d’escolaritat, és a dir, als quatre anys. 

EXPRESSIVITAT ARTÍSTICA
En l’actualitat parlem de tallers d’expressivitat artística perquè el tre-
ball de teatre es complementa amb un treball plàstic i musical. El tea-
tre a l’escola l’entenem com una eina de motivació, de comunicació i
d’aprenentatge; per aquest motiu, el centre pretén relacionar el teatre
amb el creixement cognitiu i psicològic dels alumnes, al mateix temps
que els proposa conèixer el món del teatre a través de la representa-
ció de diferents gèneres teatrals. 

Un dels objectius de l’escola és establir vincles entre el currículum
escolar i els tallers de teatre. És per això que es treballa de manera
coordinada amb els tutors dels alumnes i es potencia l’expressió oral
catalana. Amb aquests tallers teatrals, l’escola vol desenvolupar acti-
tuds d’autoconeixement, de respecte i dinàmiques de treball en grup
entre l’alumnat. Per tant, l’escola sempre ha fugit de la idea del «fes-
tival de teatre», ja que el que pretén és ensenyar tant el procés com
la mostra final.

Ens agrada fomentar la creativitat entre els alumnes amb l’acte de
creació, que està molt lligat a la imaginació i a la motivació. Com deia
la professora Lluïsa Fernández, «si no existeix una motivació interna, el
nen pot mirar i no veure-hi, escoltar i no sentir, saber i no percebre...». 

En la majoria de cursos, els alumnes creen l’essència de l’obra teatral
i ho fan a partir dels plantejaments dels talleristes, que guien i indiquen
el procés amb flexibilitat. El procés de treball en cadascuna de les deu
sessions esdevé fonamental i val a dir que no sempre és plàcid. El fet de
tenir unes sessions limitades i un compromís amb el públic fa que, de ve-
gades, es donin situacions que requereixen un reforç per part del tutor,
tant per assajar aspectes teatrals com per reflexionar sobre actituds mi-
llorables. Al final, les mostres que s’estrenen dalt de l’escenari sempre
acaben bé, com si tothom focalitzés l’atenció en un acte de generositat.
Des de fa anys, fem teatre a l’escola Bàrkeno per moltes raons, ja ho
hem dit. Seria llarg exposar tots els objectius que ens plantegem. En
les línies anteriors hem exposat alguns arguments; tanmateix, n’hi ha
un que és rellevant: la sensació de felicitat que senten els alumnes
quan fan teatre. e

“Em va agradar que tots els pares 
vinguessin a veure’m” (alumne de 5 anys)

“La mama va riure molt” (alumne de 5 anys)

“Fent teatre hem d’estar atents“ (alumne de 1r)

“Amb el teatre podem cantar, riure 
i moure el cos” (alumna de 1r)

“Aprenem a ser artistes” (alumne de 2n)

“Fer teatre ens fa sentir mEs grans” 
(alumna de 2n)

“Ens agrada molt perque es divertit, 
fem coses maques i riem” (alumne de 3r)

“El cinema mut fa molta grAcia” (alumna de 3r)

“Quan escollim els papers Es molt 
emocionant” (alumne de 4t)

“Els aplaudiments ens animen molt” 
(alumne de 4t)

“Aprenem a no tenir vergonya” (alumna de 5è)

“El teatre Es una activitat que ens agrada
a tots. Aprens dels temes que treballes 
i practiques aixo de saber-te expressar”
(alumne de 5è)

“En els tallers aprenem coses de teatre 
i de nosaltres mateixos” (alumna de 6è)

“Aprens a contactar amb el public 
i a superar-te” (alumne de 6è)

“El teatre es un projecte molt important 
a l’escola. es un eix transversal que aporta
gran motivacio” (mestra)

QUÈ ES TREBALLA A CADA CURS?

CURSOS TALLERS

P4-P5 Mim

1r Dansa

2n Circ

3r Cinema mut

4t Teatre i art

5è Interpretació text teatral

6è Creació i interpretació text teatral

COM ES TREBALLA?

Educació infantil • Encara no s’introdueix el concepte de 
Cicle inicial personatge.

• És coral i col·lectiu.
• Predomina el treball físic molt vinculat 

al joc.
• De l’expressió corporal (mim) es passa

a l’expressió corporal més música
(dansa) i s’arriba a l’expressió corporal
més habilitats (circ).

Cicle mitjà • Es treballa amb l’objectiu de representar.
Cicle superior • Es plantegen quatre nivells progressius

de personatge.
• S’enforteix la relació amb les matèries

curriculars.
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Un
amb
còmic
història

El programa Èxit del Consorci d’Educació de Barcelona ha trobat en el còmic el mitjà per tornar a engrescar
l’alumnat de secundària que té dificultats per seguir el curs amb normalitat. Aquesta experiència demostra
la seducció que el dibuix pot exercir a l’hora d’aprendre història i d’adquirir competències lingüístiques. «Un
còmic amb història» és un taller per a la diversificació curricular que ha aconseguit convertir l’expressió
artística en una eina de motivació per a nois i noies de diferents instituts de Barcelona. Text: Oriol Guiu

El dibuix i la narrativa del còmic es posen 
al servei de l’alumnat de secundària de la ciutat

La Pilar López és tutora de l’aula oberta de l’Institut Alzina, del dis-
tricte de Sant Andreu, que el curs passat va participar en el taller
«Un còmic amb història». Ho va fer amb onze nois i noies de ter-

cer i quart d’ESO, un alumnat amb símptomes de desmotivació i alguns
casos de conflictivitat i d’absentisme. Va pensar que amb aquest taller
de diversificació curricular podria tornar a engrescar-los, i en bona me-
sura així va ser.

«Un còmic amb història» es proposa que els nois i noies dibuixin i es-
criguin una història en forma de vinyetes, a través de la qual poden
aprendre història contemporània i expressió escrita i oral, a més de
mostrar les seves habilitats a l’hora de dibuixar. Sense pretendre que
acabin sent genis del dibuix, cadascú pot descobrir quina part artística
plasmada en paper porten a dins.

El responsable del taller és l’Oriol García Quera, autor i il·lustrador
de còmics, que acumula més de vint anys d’experiència en la publi-
cació de còmics, principalment centrats en fets històrics de Catalunya.
«El còmic no s’ha sabut mai on situar-lo. Però que quedi clar que és
un mitjà de divulgació i comunicació molt potent i que es pot emprar
per explicar histories, com es pot fer en una obra de teatre o en una
pel·lícula, amb la particularitat que el còmic només el fa una persona.
Aquesta persona ha de escriure el guió, la trama, investigar, dibuixar
i, fins i tot, fa d’actor davant el mirall fent les cares que vol dibui-
xar», explica l’Oriol, que ja té experiència en les aules de l’Escola Joso
de Barcelona, dedicada exclusivament al còmic.

Tot comença amb la coordinació de l’Oriol amb els professors d’his-
tòria, de llengua i d’expressió plàstica de cada centre. S’han de posar
d’acord i coordinar l’activitat. Així, l’Oriol fa acte de presència a les au-

les quan els nois i noies ja han començat a investigar i a crear el seu
guió. En el cas de l’Institut l’Alzina, els alumnes es van centrar en el pe-
ríode històric de la segona guerra mundial.

«És un projecte molt ambiciós que necessita totes les potes del
tamboret; entre elles, un professorat ben coordinat i que cregui en el
projecte», explica l’Oriol. La Pilar reconeix que es necessita molta co-
ordinació i recursos «però és una bona experiència innovadora in-
terdisciplinar i que ens permet sortir del nivell curricular, en què, a
vegades, parcel·lem massa».

Els nois i noies han d’escollir una temàtica, han d’investigar per fer
el guió i per saber com han de dibuixar el vestuari, les ciutats o els cot-
xes de cada època. Han de fer un treball de síntesi en els diàlegs i sa-
ber mantenir una tensió narrativa. Es deixa clar als alumnes que «no és
qüestió de fer un dibuix perfecte, sinó que cadascú ha de crear i des-
envolupar el seu estil», argumenta la professora de l’Alzina. I així, fi-
nalment, aconseguim que «no els faci vergonya el seu dibuix o que
millorin, per exemple, la presentació i la lletra dels treballs».

«El que procurem es que vegin que el seu nivell ha millorat. I mol-
tes vegades, si el noi o noia no se’n surt amb el dibuix, juguem més
amb altres fórmules, com el collage, la fotocòpia o les tecnologies que
els permeten tirar endavant», afirma l’Oriol. Ha de quedar clar que no
es tracta únicament d’un taller de dibuix. Amb les set sessions del ta-
ller «és impossible aprendre a dibuixar».

L’Oriol exposa exemples de com cada noi pot trobar el seu camí en
el taller. En un centre havien de tractar l’època de la transició democrà-
tica espanyola, però a un noi nouvingut tot li era desconegut i estrany.
«Com que li agradava el futbol, vam poder vehicular la transició a tra-

vés de l’arribada de Johan Cruyff al Barça, l’any 1973», recorda el res-
ponsable del taller. Hi ha el cas d’un altre alumne que va descobrir que
era un «geni» creant històries, encara que el seu dibuix no tingués un
gran nivell. «Li vaig dir que podria ser molt bon guionista.»

Quan comencen les classes pràctiques, l’Oriol pregunta al seu alum-
nat quines són les coses que els costa més dibuixar. Per a alguns són
les mans, per a d’altres els nassos o fer una persona en moviment.
«Aprofiteu-vos de mi», els diu. Miren exemples de còmics ja fets i així
descobreixen la narrativa i el llenguatge del còmic.

I qui sap? Potser algun dia trobarem, entre aquests nois i noies, un
nou artista del còmic, en una ciutat com la nostra on es publiquen
molts còmics però, com denuncia l’Oriol, «no hi ha indústria pròpia. Es
com si creéssim bons futbolistes però no hi hagués equips de futbol
d’alt nivell». Si més no, el còmic haurà servit —com explica la Pilar—
«per reduir la conflictivitat i l’absentisme. Les famílies han comprovat
el canvi d’actitud en els seus fills i filles, i ha estat un èxit si parlem en
termes de cohesió social». Sens dubte, estem davant d’un taller crea-
tiu i engrescador. e

Apartir de l’estudi del còmic com a fil conductor, el taller per a la
diversificació curricular «Un còmic amb història», promogut pel

Programa Èxit del Consorci d’Educació de Barcelona, aborda un tre-
ball interdisciplinari que implica plenament les àrees de llengua, l’à-
rea d’educació artística i l’àrea de socials. 

La proposta de treball, que s’ha d’entendre com una oferta que s’a-
justa a la realitat de cada institut, parteix de la conversa i de la llengua
oral i de la tria d’un esdeveniment històric, i va introduint, a poc a poc,
la llengua escrita i el dibuix, així com altres aspectes d’educació visual
i plàstica i noves tecnologies.

Durant aquest nou curs escolar 2010 -2011, el taller es fa en qua-
tre instituts de la ciutat: Salvador Espriu, Fort Pius, Lluís Vives i Ferran
Tallada. 

Com a novetat d’aquesta edició, hi ha la col·laboració amb el Mu-
seu d’Història de Catalunya, on es farà una primera trobada dels di-
ferents grups participants per poder començar a tenir referents del
moment històric triat i on es tindrà el primer contacte amb el tutor
del taller, l’Oriol Garcia Quera. Es preveu que, un cop finalitzat el
taller, s’hi pugui fer una petita exposició del procés dut a terme.

LLENGUA, SOCIALS I EDUCACIÓ ARTÍSTICA

HEM TRIAT DOS EXEMPLES DE TOTS ELS TREBALLS QUE ES VAN
FER DURANT EL TALLER «UN CÒMIC AMB HISTÒRIA» DEL CURS
2009-2010 EN DIFERENTS INSTITUTS DE BARCELONA. SÓN ELS
TREBALLS SOBRE L’ATLETA JESSE OWENS, FET PER AARÓN
TRINIDAD, I SOBRE LA REIVINDICACIÓ DELS DRETS LABORALS
DE LES DONES, FET PER ARLENE BIAHACUE. TOTS DOS SÓN
ALUMNES DE L’IES L’ALZINA.
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J
oan Chamorro, director de la banda, i Montse
Jorba, la seva adjunta, han aconseguit que
l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu
esdevingui un referent indiscutible del jazz al

nostre país. 
Aquesta banda s’emmarca en la nova línia pe-

dagògica que l’escola va iniciar ja fa més de deu
anys. L’objectiu de l’escola va ser clar des d’un pri-
mer moment: s’ha de tocar l’instrument des del
principi, per donar ales a la creativitat, així com
aprendre rigorosament el llenguatge musical i
l’harmonia, tot emmarcat com cal en les diferents
agrupacions i combos que l’escola té en diferents
disciplines musicals. 

La Jazz Band, malgrat que la mitjana d’edat dels
seus components no supera els quinze anys, ja és
una formació veterana en el panorama jazzístic ca-
talà amb innombrables concerts, un disc gravat i el
reconeixement unànime de la crítica, com ara el
premi Enderrock 2010 de jazz. 

Al marge de totes aquestes fantàstiques referèn-
cies, aquest grup de músics no és fruit d’una ge-
neració espontània de virtuosos nascuda al nostre
barri, sinó el resultat d’una feina compromesa dels
seus components, dels seus directors i de tots els
mestres de l’escola. 

La docència assoleix un grau superlatiu quan el
mestre trasllada la seva passió a l’alumne i aquest
l’acaba estimant. Però això requereix un compro-
mís ferm i una feina exigent. L’esforç assoleix una
fertilitat extraordinària quan el clima que l’envolta
és rigorós, però al mateix temps agraït. Aquest és
precisament el que han aconseguit el Joan i la
Montse: crear un grup solidari, perquè la banda no
s’entén sense harmonia; han generat una gran res-
ponsabilitat individual, perquè el grup no pot fallar
per culpa meva. D’aquesta manera, ens han con-
tagiat l’alegria de conviure en la música.

Jesús Ferrer, Sergi Rodríguez i Antoni Martí

«La Columna» està oberta a la participació dels lectors i lectores
que vulguin fer-nos arribar les seves reflexions, pensaments, opi-
nions o anècdotes. L’extensió no pot superar els 2.700 caràcters
(comptant els espais en blanc). Envieu els vostres escrits a ime-
brevista@bcn.cat

LA COLUMNA
La Sant Andreu Jazz Band
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La revista de la 
ciutat educadora

El llibre és una novetat, però el contingut no
ho és pas. L’expressió malestar docent ha
fet fortuna i fa temps, massa, que se’n

parla. El que és més nou és la forma d’abordar-
lo des d’un punt de vista narratiu. Una dona, pro-
fessora d’institut, envia una sèrie de correus elec-
trònics al seu fill (de vint-i-sis anys), que també és
professor d’institut. Les respostes del jove pro-
fessor no hi són; les pressuposem a partir dels
correus de la professora amb experiència. Entre
un, dos o tres correus hi apareix una glossa, la
qual representa un ens extern, fa la funció d’una
suposada mirada objectiva de les opinions que
s’expressen en els correus. 

Al llarg de la lectura també es va traslluint el ti-
pus de relació familiar que mantenen tots dos i el
pare del jove professor, el qual sentim anomenar
en determinades situacions. Aquest vincle de
proximitat permet que el llenguatge sigui molt
col·loquial i desenfadat, i a això respon segura-
ment la paraula canalla del títol.

L’opinió de l’autora dels correus es fa ressò de
tots els temes que circulen i que, sens dubte,
constitueixen un reflex del pensament d’una part
del professorat prou important (la LOGSE, mare

de totes les desgràcies; falta de nivell; falta d’au-
toritat; crítiques a la paraula motivació; adapta-
ció curricular, etc.).

És un llibre que convida a la reflexió, però in-
tueixo que tant el professorat com, en general, la
societat han pres unes postures prèvies sobre els
temes que s’hi tracten difícils de modificar. Tant
de bo la nova llei d’educació de Catalunya, la
LOE, amb un consens molt ampli, tingui un bon
nivell d’aplicació.

Roser Colomer
Biblioteca Artur Martorell

Retrato canalla del malestar
docente
Juan José Romera
Editorial Toro Mítico

«De Bàrcino a BCN»
www.bcn.cat/historia

La història de la ciutat de Barcelona es troba àmpliament explicada
en nombrosos documents impresos, però avui en dia encara no
n’hi ha gaires referències a Internet. L’aparició del web «De Bàr-

cino a BCN» omple aquest espai a la xarxa de manera destacada per
la gran quantitat de continguts que presenta i per la diversitat d’infor-
macions històriques que posa al nostre abast.

El web es presenta com un recorregut per la història de la ciutat des
d’abans de la seva fundació fins als nostres dies. Va dirigit a tota mena
de públic amb una intenció evident d’apropar la història de la ciutat a
partir de tots els fets que han determinat la vida i les transformacions
de Barcelona.

És una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona dirigida per l’historia-
dor Jaume Sobrequés, catedràtic d’Història de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i els textos són dels historiadors Matilde V. Alsina i Daniel
Venteo. També hi col·laboren els historiadors Josep Maria Ainaud de
Lasarte, Cèlia Cañellas i Rosa Torán, així com diversos responsables de
les institucions destacades, que participen d’una manera molt directa
en tot el material multimèdia que acompanya la informació històrica
textual.

Des de l’aparició del web ara fa uns mesos, els continguts es van
presentant en quaranta-cinc capítols, que recullen els fets històrics de
manera cronològica, a raó d’un capítol setmanal que aporta informa-
ció sobre la vida de la ciutat. Fonamentats sobre una base textual molt
sòlida i estructurada, tots els continguts van acompanyats d’una gran
quantitat de vídeos, imatges i material bibliogràfic. Es pot triar l’idioma
de visualització entre català, castellà o anglès (en els cas d’aquests dos
últims, només varia la part textual). 

Mitjançant el web es pot realitzar una lectura de les diverses histò-
ries de la ciutat: la política, la social i la cultural, així com dels grans
moments de la vida de la ciutat o dels esdeveniments més difícils. El
textos i les imatges enumeren i descriuen els conceptes, els fets i els
personatges clau relacionats amb la història de Barcelona. Amb un es-
til directe i precís, predominen la localització espacial i la identificació
de persones i fets rellevants al llarg de l’evolució de la ciutat.

Si un dels objectius que planteja aquest web és el d’aportar infor-
mació i satisfer la curiositat de tothom que vulgui visitar o conèixer mi-
llor Barcelona, resulta evident que la visita i el seguiment dels diversos
apartats ho fan ben fàcil d’aconseguir. Però, a més, la importància i ri-
quesa dels materials també fan que se’n pugui fer un aprofitament di-
dàctic malgrat que no es plantegi directament cap objectiu educatiu.
Així doncs, cal destacar que els materials del web es poden utilitzar a
tots els nivells sempre que el docent tingui previst una tipologia d’ac-
tivitats adequada. 

Cal fer dues últimes constatacions: la primera és que aquest web de
ben segur satisfarà la curiositat de conèixer amb profunditat la histò-
ria de la ciutat, i la segona, que cal celebrar l’aparició d’un web de re-
ferència per a la història de Barcelona.

J. Miquel Albert

Els llibres que surten en aquesta secció els podeu
trobar a la Biblioteca Artur Martorell de l’Institut 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

www.bcn.cat/educacio/arturmartorell

12/15
L’ENTREVISTA

Tonina Cerdà
Responsable dels programes educatius del
Museu d’Art Contemporani de Barcelona

30/31
UNA MICA DE TOT

VINT ANYS DEL  CONSELL 
ESCOLAR, AL SERVEI D’UNA
CIUTAT EDUCADORA
El passat 27 de setembre, el Saló de Cent 
es va vestir de gala per ser l’escenari de la
celebració del vintè aniversari del Consell
Escolar Municipal de Barcelona (CEMB), 
un òrgan de consulta que impulsa la
participació dels diversos sectors de la
comunitat educativa en la millora de
l’educació a la ciutat.
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va
explicar, durant l’acte commemoratiu del
CEMB, que l’educació és «el principal
instrument que tenim de construcció de
ciutat i de ciutadania» i va defensar que
Barcelona «des de sempre s’ha volgut
definir com una ciutat educadora».

www.bcn.cat/cemi

FABRICIO CAIVANO, PREMI
NACIONAL DE PERIODISME
CULTURAL 2010
El periodista barceloní Fabricio Caivano, editor
de la revista Cuadernos de Literatura Infantil
i fundador de Quadernos de Pedagogía, 
ha estat guardonat amb el Premi Nacional
de Periodisme Cultural 2010 que concedeix
el Ministeri de Cultura. Aquest premi, dotat
amb 20.000 euros, va néixer l’any passat
amb l’objectiu de reconèixer la labor de
professionals del periodisme que, amb les
seves obres o a través de la seva participació
activa, fomenten les activitats culturals.

www.lamalla.cat/cultura/article?-
id=407573
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BARCELONA FORMARÀ 
I DONARÀ FEINA A MÉS 
DE 1.500 JOVES SENSE
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 
Més de 1.500 joves, d’entre 18 i 24 anys
que no han superat els ensenyaments
obligatoris i que tampoc treballen, es
podran beneficiar del nou projecte
«Suma’t». Aquest projecte, impulsat per
l’Ajuntament i la Generalitat, té com a
objectiu generar llocs de treball entre els
joves, un dels col·lectius amb més
percentatge de desocupació a Catalunya.
La iniciativa combina l’orientació laboral, la
formació obligatòria i un contracte laboral.
«Suma’t» busca el compromís dels joves
menors de 25 anys per formar-se, amb la
voluntat d’aconseguir un lloc de treball.

www.generaciosisi.gencat.cati

GRAN ÈXIT DE LES 
XI JORNADES DEL PECB
El 29 i 30 de novembre se celebraren 
les XI jornades del PECB «La creativitat en
educació» on participaren prop de 500 
persones. Les idees i les propostes que sorgi-
ren durant les XI Jornades, quedaren inte-
grades en una Declaració, com a una nova
aportació al patrimoni del PECB i a l'educa-
ció a la nostra ciutat. El 15 de març de 2011
se celebrarà un nou Plenari «Cap a l’horitzó
2015», en el qual es concretaran els objec-
tius del PECB per a l’etapa 2012-2015.

www.bcn.cat/educacio/peci

VUIT ESCOLARS DE 
SANT ANDREU VIATGEN 
A VALPARAÍSO
Vuit estudiants de l’Institut Príncep de Viana
del districte de Sant Andreu viatjaren a
Valparaíso (Xile) el passat mes de novembre
per participar en el setè Campus de la Pau.
Aquesta trobada anual es va celebrar en el
marc del Tercer Fòrum Universal de les
Cultures i reuneix nois i noies de ciutats de
diferents països com Itàlia, Canadà, Marroc,
Mèxic... Aquest camp proporciona als
estudiants les eines necessàries per impulsar
les seves iniciatives locals de participació,
cooperació i difusió dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni de les
Nacions Unides.

http://princepdelapau.blogspot.comi

JOAN TRIADÚ, IN MEMORIAM
L’escriptor, pedagog i crític literari català,
Joan Triadú, va morir el passat 30 de
setembre als 89 anys. Triadú va ser un dels
crítics literaris catalans més destacats del
segle XX. Des de molt jove es va dedicar 
a l’estudi de les llengües clàssiques 
i a estructurar la literatura catalana després
de la dispersió literària que va provocar la
Guerra Civil. Antologies com l’Antologia de
poesia catalana 1900-1950 o l’Antologia 
de contistes catalans (1953) van ser uns
instruments clau per a la projecció de la
literatura de postguerra, com també els
posteriors La novel·la catalana de
postguerra (1982) i La poesia catalana 
de postguerra (1985). 
Barcelona Educació li vol retre homenatge
especialment per la seva tasca com a
pedagog, Triadú va dirigir l’Institut Cultural
del CIC i l’Escola Thau, que també va
fundar i a més, es va dedicar a la formació
de professors de llengua i literatura catalana.
Entre els premis que va rebre al llarg de la
seva carrera es troben la Creu de Sant Jordi
(1982), el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes (1992) o bé la Medalla d’Or de 
la Generalitat de Catalunya, entre altres.

L’ESCOLA FRUCTUÓS
GELABERT OBTÉ EL PREMI
«PARTICIPA A L’ESCOLA 2010»
L’Escola Fructuós Gelabert ha obtingut el
premi «Participa a l’escola 2010» pel seu
projecte «Tots a l’escola», una activitat que
consisteix en unes jornades de participació de
les famílies al centre. El premi està convocat
per la Secretaria de Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya i
aquest any ha arribat a la seva segona edició.
Aquest guardó reconeix la tasca de 
les escoles, el personal docent i
l’alumnat que, a banda de tirar
endavant la seva activitat habitual,
van una mica més enllà i treballen
per un projecte comú d’escola.

www.xtec.cat/ceipfgi

INAUGURADA LA SEGONA
FASE DE LA XARXA DE CAMINS
ESCOLARS DEL POBLENOU  
El dissabte 13 de novembre es va inaugurar
la segona fase de la Xarxa de Camins
Escolars de Poblenou, on els més petits van
gaudir de quatre cercaviles simultànies
formades per capgrossos, gegants, dracs i
grups de percussió de les escoles. El projecte
«Camí escolar, espai amic» és una estratègia
participativa d’educació per a la mobilitat 
i la convivència als entorns escolars.
S’impulsen itineraris segurs per facilitar que
els nens i nenes vagin a l’escola a peu de
manera autònoma, sense l’acompanyament
dels adults, i es treballa per l’arrelament 
dels projectes al barri on es potencien les
iniciatives de les famílies, donant suport a
les activitats col·laboratives i participatives.

www.bcn.cat/caminsescolarsi
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EL CONSELL ESCOLAR 
DE L’ESCOLA OCTAVIO PAZ 
REP LA MEDALLA D’HONOR 
DE LA CIUTAT 
El consell escolar de l’Escola Octavio Paz 
ha rebut la Medalla d’Honor de la Ciutat
pels més de 15 anys de dedicació al
col·lectiu escolar amb una perspectiva
pedagògica innovadora i centrada en els
valors de la pau, la tolerància, la solidaritat 
i la responsabilitat social. L’acte de lliurament
de les Medalles d’Honor de la Ciutat va tenir
lloc el passat 24 de novembre en un acte 
al Saló de Cent presidit per l’alcalde de la
ciutat, Jordi Hereu. Els representants del
Consell Escolar de l’Escola Octavio Paz van
rebre el guardó juntament amb 23 persones
i entitats més d’àmbits tant diversos com 
les arts, la cultura, l’esport i l’economia.

www.xtec.cat/centres/a8052165i
LUDOTEQUES I CASALS 
UNIFIQUEN ELS SEUS SERVEIS
Els 51 equipaments públics com ara casals 
i biblioteques dedicats al lleure educatiu
infantil, que existeixen a la ciutat, unificaran
els seus serveis en un model comú. 
Aquesta fusió es farà a partir d’uns criteris
estàndards i preveu la unificació de projectes,
horaris i preus amb la finalitat de promoure
l’equitat en la prestació de serveis. 
Els infants de 0 i 3 anys, els joves a partir 
de 12 i les escoles podran accedir a aquests
equipaments amb una inscripció prèvia.
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Observar, 
explorar 
i actuar!
Reflexions al voltant de les experiències 
d’expressió plàstica amb infants de 0 a 3 anys

Elisabet Ribes Riera 

Educadora de l’Escola Bressol Municipal Can Bacardí

L
es reflexions al voltant de la meva experiència en les estones d’ex-
pressió plàstica amb infants de 0 a 3 anys m’han portat a la con-
clusió que l’interès en aquestes edats se centra en el moviment
i en el plaer de notar que amb el seu moviment la matèria es

transforma. Els nens i nenes observen, s’adonen dels avenços i dels er-
rors, interactuen amb un material o un altre, varien d’estris i suports i,
amb tot això, avaluen els resultats. 

Com a educadora, partint també del marc teòric, m’he adonat que,
com més instruments i més llenguatges els oferim, més possibilitats els
donem de representar la seva pròpia realitat i alhora contribuir al seu
desenvolupament com a persones. En aquest context, la complicitat
amb l’adult els ajuda a compartir sensacions, perquè un cop acaba el
plaer del moviment pel moviment, arriba el plaer de mirar allò que ha
passat, i amb la complicitat de l’adult observen el resultat de la seva
acció.

Aquests moments d’exploració són diversos: de vegades, es donen
amb una gota de puré o iogurt a sobre la taula, amb l’escuma que cau
a la pica quan ens rentem les mans, amb la sorra del pati...; varien els
suports i les matèries.

Habitualment, són les mans les que inicien les empremtes, però els
peus descalços o molls també produeixen empremtes de les quals l’in-
fant es fa conscient quan es gira i s’adona que el rastre l’ha deixat ell.
Quan descobreix que ell produeix les empremtes, les modifica, les es-
borra, en fa més..., tot per explorar que amb els diversos ritmes de la
seva acció pot transformar la matèria.

En aquestes edats, l’infant repeteix, tot i que les repeticions no són
idèntiques. Amb això, pretén assegurar-se que els seus assoliments no
són fruit de la casualitat, sinó una manera de ser i estar en el món. La
repetició fa possible avançar les accions, desenvolupar la seva capaci-
tat d’atenció i contribuir a ajustar-se al món extern.

L’acció per a ell és una suma d’experiències que aprèn a fer anar i a uti-
litzar en els contextos en què les necessita. Per a nosaltres, les seves ac-
cions de vegades poden semblar caòtiques, però formen part de successius
intents a través dels quals accedeix al coneixement de l’entorn. La per-
sona adulta ha d’afavorir i observar la seva acció, i extreure’n un sentit.

Les estones de plàstica a l’escola bressol han de permetre a l’infant
explorar i manipular un seguit de materials que l’estimulin a passar a
l’acció. Nosaltres hem de posar al seu abast materials i estris atractius,
suports de grans dimensions (papers, terra, etc.) i elements que afa-
voreixin el traç (esponges, boles de paper, draps molls o boles de fang),
amb un espai suficient que li permeti l’expansió del moviment i alhora

Si el criteri és d’una escola oberta a la participació de les famílies, la
decoració ha de preveure moments en què les famílies aportin pro-
duccions fetes a casa amb els infants, com una manera de vincular l’es-
cola i la família. 

Abans de realitzar una activitat d’expressió plàstica, és important fer
una doble reflexió. D’una banda, hem de meditar el criteri d’exploració
i manipulació dels elements plàstics i materials que els infants utilitza-
ran i transformaran amb la seva acció i, d’altra banda, si volem utilitzar
la producció per decorar, prèviament hem d’haver fet un plantejament
per decidir quin és l’efecte que volem aconseguir i quins materials hem
de proporcionar als infants per aconseguir allò que volem. 

Abans, però, d’oferir un material nou als infants, convé que nosal-
tres l’explorem i extraiem les conclusions del que ells en poden fer i de
quins resultats se’n deriven.

És important exposar allò que han fet els nostres infants de forma ori-
ginal i pensant en les possibilitats, que solen ser moltes, dels diferents
materials. Moltes vegades exposem les seves produccions en un sol pla,
normalment a les parets dels espais. Cal anar més enllà i pensar que
els espais es poden omplir en l’interior, que es pot decorar amb volums,
amb transparències; jugar amb la llum, amb el color, amb els materials

i les seves textures, i amb les formes de l’edifici mateix. I així,
crear decoracions sorprenents que ajuden a dotar d’es-

tètica i originalitat els espais on ens movem i es mo-
uen els nostres infants. Va molt bé fer un estudi previ

de la nostra escola i pensar en possibilitats de de-
coracions en funció de l’espai.

Normalment, la decoració de l’escola va molt
lligada a les diferents estacions de l’any i a les di-
ferents festes populars que es treballen dins del
currículum. Per això, moltes de les activitats de
plàstica que es realitzen van en funció de la festa

que es treballa en altres àmbits i dins d’un projecte
globalitzador d’escola.

UNA SALA D’ART
No sempre del que experimentem en surten produccions, ja

que de vegades treballem sobre la taula, al sorral o a terra, però quan
treballem amb suports (DIN-A3, cartró, paper d’embalar, trossos d’es-
cuma, etc.) exposem els treballs perquè les famílies els vegin i se’ls en-
duguin a casa (molt més significatiu que guardar-los en un àlbum) o
d’altres vegades decoren l’escola. És important tenir cura de l’estètica
en la presentació i exposició dels treballs. L’estètica de l’espai on els in-
fants es desenvolupen dóna un model d’organització i d’ordre on
també es transmeten uns valors de perfecció, netedat i bellesa.

Per això, exposem els materials com si es tractés d’una sala d’expo-
sicions. Hem de considerar que les produccions dels nostres infants són
obres d’art i cal exposar-les com a tals.

I per últim, és important mirar amb «ulls de nen»; si volem que ells
siguin conscients del que han fet, s’ha de pensar a posar-ho a una al-
çada apropiada. Ens hem d’ajupir i mirar les classes, els espais de l’es-
cola o el pati. D’aquesta manera, podrem adonar-nos de quina percepció
tenen de l’espai i de com és per a ells i elles l’entorn que els oferim per
al seu desenvolupament. e

sentir-se acompanyat per l’atenció i l’actitud d’aprovació de l’adult que
està al seu costat.

ESPAI I TEMPS
Les activitats de plàstica requereixen una preparació adequada i un am-
bient tranquil, tant per als infants com per a l’educadora. Per això, de
vegades podem acompanyar la sessió amb música suau de fons i es
recomana que els infants vagin còmodes, amb roba que es pugui em-
brutar.

M’he adonat de la importància de tenir una persona de suport a la
classe durant aquestes activitats, tant perquè és millor treballar en pe-
tit grup com —i sobretot— com per ajudar quan es finalitza l’activitat,
ja que són infants molt petits i encara amb poca autonomia. També va
molt bé disposar de punts d’aigua a prop d’on es realitza l’activitat, tant
si és una sala apropiada com la mateixa aula o el pati.La durada de les
activitats sol ser de vint a trenta minuts.

La decoració dels espais de l’escola va molt en funció dels gustos es-
tètics del personal que hi treballa. Cal partir de diferents tipus de pro-
duccions per a la decoració, com les que fan els infants o bé les col·la-
boracions de les famílies.

És important que la decoració vagi en relació amb la línia
pedagògica de l’escola. Si l’escola considera que allò que
aprèn l’infant ha de ser significatiu per a ell, la deco-
ració dels espais on passa la majoria del temps ha de
ser també significativa per a ell; allò que veu ha de
poder ser interpretat com allò que ell ha produït. 

Les activitats de plàstica són una bona proposta per començar el procés d’observació i experimentació
que contribueix al desenvolupament i creixement com a persones dels infants de 0 a 3 anys. El
llenguatge plàstic en aquestes primeres edats se centra més en l’exploració, observació i manipulació
d’elements i tècniques, que en la producció. És important que l’infant, mentre experimenta i transforma
els elements de l’entorn, obtingui sensacions gratificants i, en definitiva, s’expressi com en qualsevol
dels altres llenguatges. Fotografies: Escola Bressol Municipal Can Bacardí
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TONUCCI, Francesco: Els materials. Eumo.

MALAGUZZI, L: Els cent llenguatges dels infants. Reggio Emilia / Rosa Sensat.

SANS, S: Diàlegs amb la sorra. Experiències i records d’un taller de plàstica.

Art -85.

SANS, S.; BALADA, M.: Col·lecció «Fragments del taller de plàstica Carrau Blau».

Rosa Sensat.
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«L’interès en 
aquestes edats 
se centra en 

el moviment i en el
plaer de notar que 

la matèria es
transforma»
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Alexis Borràs

Digital Films

Avui en dia tots nosaltres estem im-
mersos en la societat de la informa-
ció, on rebem constantment l’impacte

de missatges audiovisuals. A casa tenim la te-
levisió presidint el menjador, una de les acti-
vitats preferides de lleure és anar al cinema i
cada cop fem servir més l’ordinador i els seus
derivats. La pantalla ha saltat de les sales de
cinema, on va néixer el llenguatge audiovi-
sual, per ocupar un lloc central en la societat
contemporània. La televisió, Internet, els vi-
deojocs, telèfons mòbils, agendes electròni-
ques i tota mena de dispositius utilitzen la
pantalla com a forma de comunicació. Les
pantalles s’han multiplicat i el llenguatge au-
diovisual ha envaït les nostres vides de forma
omnipresent. 

So, càmera, acció!
La Mostra de Programes Culturals que organitza l’Institut
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona tenia una assignatura
pendent: la producció cinematogràfica. I, efectivament, un cop
van poder tirar endavant aquest àmbit sota el nom de Play-Rec,
la resposta va ser un èxit. La prioritat ha estat sempre la qualitat
de la formació i de la producció, la feina anterior al rodatge,
guió, lectura de la imatge, anàlisi crítica i la formació d’equips
de rodatge els protagonistes dels quals han de ser sempre els
nois i noies de secundària i, al darrere, el professorat que fa de
la formació que rep en aquest àmbit una eina educativa
adaptada a la motivació de l’alumnat actual. Il·lustració: David Ballespí

Play-Rec introdueix el llenguatge i la producció cinematogràfica 
als instituts de secundària

Les noies i els nois són els principals con-
sumidors de continguts audiovisuals i estan
contínuament en contacte amb la pluralitat
de pantalles. Miren el que els ofereixen, però
pocs cops tenen l’opció d’aprendre i reflexio-
nar sobre com es construeix aquesta narra-
tiva audiovisual.

Play-Rec són els tallers audiovisuals dels
Programes Culturals de l’Institut d’Educació
de l’Ajuntament de Barcelona. Ja no hi ha ex-
cusa per no aproximar-se a l’audiovisual com
a font de coneixement i reflexió. Play-Rec
ofereix la possibilitat al professorat de quinze
centres de secundària de la ciutat de Barce-
lona d’utilitzar el llenguatge audiovisual com
a eina d’aprenentatge a través d’unes ses-
sions de formació que realitzen Drac Màgic i
Digital Films, que culminen amb l’elaboració
d’un curtmetratge amb l’alumnat del seu
centre. Cada grup escriu el seu propi guió, re-
alitza un rodatge amb equipament professio-
nal que es cedeix a cada centre (càmeres de
vídeo HD, equip d’enregistrament de so, trí-
pode, etc.) i, finalment, editen el seu propi
curtmetratge. Els tallers finalitzen a la Mostra
dels Programes Culturals amb la projecció de
tots els treballs realitzats en una festa on els
nois i noies són els protagonistes tant a la
pantalla com al pati de butaques.

D’una banda, durant el programa Play-Rec
els professors i alumnes construeixen una mi-
rada crítica sobre la representació mediàtica:
trenquen el llaç màgic entre imatge i realitat,
desenvolupen l’esperit crític i potencien el tre-
ball en equip. Els alumnes reflexionen sobre
la diferència entre la realitat i la seva repre-
sentació mediàtica. Aprenen a fer una lectura
crítica i a qüestionar qui, com i per què s’han

construït les imatges que consumim i devo-
rem en el dia a dia. El que veiem no és mai
neutre; sempre hi ha un missatge, a vegades
és explícit, però d’altres està amagat entre la
seducció dels mitjans audiovisuals i les seves
imatges.

D’altra banda, durant els tallers Play–Rec
el professorat ensenya als seus alumnes les
tècniques de filmació i edició, que han prac-
ticat a les sessions de formació, per realitzar
una peça audiovisual de bona qualitat. Apre-
nen les nocions bàsiques del llenguatge au-
diovisual i treballen el pla com a unitat nar-
rativa, l’eix cinematogràfic com a base del
muntatge i la utilització de la llum i el so com
a recurs narratiu. Així mateix, practiquen les
bases tècniques cinematogràfiques en l’ús de
la càmera: el focus, la llum, balanç de blancs,
moviments de càmera, el trípode, i utilitzen el
material tècnic professional d’enregistrament
de so: la perxa, el micro, els auriculars i el ca-
blejat. És a dir, els professors i els alumnes
que participen en el Play-Rec són els prota-
gonistes d’un rodatge professional.

El cinema és un art col·lectiu; no és possible
realitzar un projecte audiovisual sense el tre-
ball i la coordinació de moltes persones.
Aquesta característica fa que els nois i noies
participants en els tallers hagin de treballar en

equip per assolir els seus objectius. D’aquesta
manera, en el procés creatiu dialogaran i es-
coltaran els companys i companyes i apren-
dran a prendre i a compartir decisions. Con-
cretament, coneixeran les funcions de cada
un dels rols que intervenen en un rodatge: el
paper del director com a responsable de l’or-
ganització de tot l’equip; la persona que fa
de càmera, encarregada de proposar un en-
quadrament i assegurar que la imatge gra-
vada sigui correcta en tots els aspectes for-
mals; l’ajudant de càmera, que ha de donar
suport en el muntatge del trípode i en el bon
funcionament de la càmera; el responsable
del so, que porta la perxa i s’encarrega de
triar on posar el micro per captar el so sense
aparèixer al pla; el claquetista, que s’encar-
rega d’escriure i controlar les preses filmades
i cantar claqueta abans de cada pla; l’script,
que s’assegura que es respectin els elements
de continuïtat, etc.

I per últim, no ens hem d’oblidar de les ac-
trius i actors que hauran de donar vida als
personatges del guió. L’alumnat fa els seus
propis càstings, organitza assajos i prepara les
interpretacions per tal d’oferir la màxima ve-
racitat a la història explicada.

En definitiva, Play-Rec és una activitat de
formació que obre les portes als professors i
professores al món del cinema i l’audiovisual
i facilita l’aprenentatge d’aquest llenguatge
contemporani tan present a les nostres vides.
Això sí, aprendrem a fer cinema a partir de la
pràctica, la creació i la màgia del cinema. So,
càmera, acció! e

Des de fa tres anys, Drac Màgic participa
en el projecte Play-Rec amb dues ses-

sions inicials de formació per al professorat
i, com a novetat d’aquest curs 2010-2011,
amb les trobades d’orientació dels guions,
prèvies al rodatge d’un curtmetratge. En les
sessions es proporcionen coneixements so-
bre el llenguatge i la narrativa audiovisual,
així com sobre la configuració i els meca-
nismes de significació de les imatges a par-
tir de la projecció de diferents fragments au-
diovisuals (cinema, publicitat, TV) que es
comenten amb el professorat. 

Són tallers d’anàlisi crítica i de debat que
treballen sobre els textos audiovisuals i on
s’expliquen continguts teòrics i eines meto-
dològiques que propicien una reflexió sobre
els sistemes de representació, els ordres na-
rratius, la construcció del punt de vista i la
consolidació d’un imaginari determinat.
L’objectiu és el de proporcionar orientacions
bàsiques sobre llenguatge cinematogràfic,
potenciar lectures crítiques dels textos au-
diovisuals i promoure representacions res-
pectuoses amb la diversitat social i cultural
que possibilitin que el procés de creació del

guió amb l’alumnat sigui creatiu i reflexiu.
Per tal de reforçar el treball de continguts del
guió, una de les novetats de la convocatòria
d’enguany de Play-Rec és que, a banda de
les dues sessions de formació, Drac Màgic
intervindrà en tres trobades d’orientació i as-
sessorament sobre els guions plantejats per
cada centre educatiu.

Blanca Granero
Drac Màgic

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ

«Els tallers 
finalitzen a la 
Mostra dels

Programes Culturals
amb la projecció de

tots els treballs 
realitzats.»

www.bcn.cat/imeb/pculturalsi
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APUNTS
Observar, explorar i actuar!
Reflexions al voltant de les experiències 
d’expressió plàstica amb infants de 0 a 3 anys

26/27 
APUNTS
So, càmera, acció!
Play-Rec introdueix el llenguatge i la producció
cinematogràfica als instituts de secundària
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Revolució
Laferrière
El quebequès Georges Laferrière defensa el teatre
com a mètode per acabar amb el «silenci a les aules»

Les seves mans no paren de moure’s mentre parla. Desprèn un entusiasme vital i un fervor desmesurat.
No es tracta, però, de cap fanàtic. És simplement la creença ferma en la seva particular revolució. 
La que va iniciar a la seva terra, el Quebec, al Canadà, i que passeja per la resta del món. És la
revolució del teatre a les escoles, el mètode que creu que pot acabar amb el silenci a les aules i fer
recuperar al professorat el poder de seducció. És la revolució de Georges Laferrière. 
Text: Bàrbara Munar i Oriol Guiu. Fotografia: Patricia Esteve

A
Georges Laferrière no l’espanta utilitzar la paraula revolució.
Ni tampoc fer-ho en l’àmbit de l’educació. Per a ell, la revo-
lució escolar implica transmetre el teatre a l’alumnat igual
com les matemàtiques o la llengua, però també que el pro-

fessorat cregui en la seva formació teatral i artística com a mètode:
«Aconseguirem uns alumnes més complets i uns professors i profes-
sores que aprendran a comunicar i transmetre els seus coneixements
amb més naturalitat».

Revolució en temps de crisi. «Abans el professor es sentia respectat
i tenia els nois i noies pendents d’ell», explica Laferrière. Ara molts pro-
fessors tenen dubtes sobre el seu talent, sobre la seva capacitat d’en-
senyar i, fins i tot, «tenen por d’entrar a l’aula». Per això, insisteix en
la capacitat del teatre i la formació artística com a solució.

Laferrière afirma que per aconseguir aquest triomf és «necessari que
l’escola deixi de ser contrària al plaer i la festa». La primera passa és
introduir les tècniques teatrals i de seducció a classe: «De la mateixa
manera que un director de teatre utilitza totes les eines i tècniques que
té a l’abast per demostrar els seus coneixements davant els actors, el
professor també ha d’utilitzar tot el que té a l’abast per certificar el seu
saber davant de l’alumnat». I per tant, el professorat també necessita
rebre una formació específica de teatre per millorar la seva capacitat
d’actuació davant d’un públic format per alumnes. 

Si un professor «entra a l’aula i no té la intenció de seduir els seus
estudiants, té un problema», afirma Laferrière, que fa un paral·lelisme
entre la relació amorosa i la relació entre l’alumne i el professor. Un
bon professor ha de sentir passió per allò que ensenya i ha de trans-
metre aquest sentiment al seu alumne. Per això, la segona cosa que el
professor ha de tenir sempre present és que «l’acte d’ensenyar no és
una tasca mecànica, sinó que requereix que el mestre s’adapti a cada
situació, reflexioni sobre les seves decisions educatives i, sobretot, és

molt important que tingui capacitat d’improvisació». Una qualitat que,
sens dubte, el teatre aporta.

Laferrière reitera, una vegada i una altra, que una educació de qua-
litat i amb èxit persegueix el «desenvolupament de l’alumne, a través
d’un currículum equilibrat i ampli», on no poden faltar la ciència ni la
tecnologia, però tampoc una vessant artística. 

Des de 1971, al Quebec (Canadà) el teatre forma part del currícu-
lum escolar i l’experiència diu que «ha estat molt positiva». Lafer-
rière explica que a l’educació primària es fan dues hores a la setmana
de teatre i a partir de secundària aquestes hores obligatòries es po-
den ampliar a sis amb una optativa de quatre hores setmanals. «A les
classes de teatre es desenvolupa el treball en grup i cooperatiu, es
treballa el respecte per la diferència, però també millorem l’expres-
sió oral, el control sobre el cos o la veu. Tot això forma l’alumnat»,
assegura.

Laferrière es passeja pel món explicant les virtuts de la seva «revo-
lució» i Barcelona l’ha escoltat moltes vegades. Una ciutat que, segons
ell, està més oberta que d’altres a introduir aquests canvis dins la seva
xarxa educativa perquè «té molta tradició teatral»; a canviar un mo-
del actual que ha portat «l’escola d’avui dia a no ser natural. Dins les
classes, els alumnes estan asseguts a taula sense dir res. L’escola ha in-
ventat el silenci i nosaltres li hem de retornar la paraula». e

Artista pedagog

Georges Laferrière és doctor en Filosofia i Ciències de
l’Educació i va ser decà de la Facultat d’Art de la Universitat

del Quebec durant sis anys. Laferrière també és actor, director,
professor i autor de diferents llibres sobre pedagogia artística i
ha participat a diferents congressos i seminaris internacionals a
París, Porto, Lisboa, Roma i Madrid. Es defineix a ell mateix com
un artista pedagog i va introduir el teatre com a assignatura
obligatòria al currículum escolar del Quebec l’any 1971. 
Ara la seva «obsessió» és expandir aquesta iniciativa a la resta
de ciutats.

«El professor ha d’utilitzar tot el que té 

a l’abast per certificar el seu saber davant 

de l’alumnat»

«Si un professor entra a l’aula i no té la 

intenció de seduir els seus alumnes, 

té un problema»

«A les classes de teatre es desenvolupa el

treball en grup i cooperatiu i millorem 

l’expressió oral i el control sobre el cos»
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Revolució Laferrière
Georges Laferrière defensa el teatre com a
mètode per acabar amb el «silenci a les aules»

E
ns agradaria començar per veure on situem la relació entre
educació i art en el segle XXI. La pedagogia clàssica relacio-
nava la bellesa amb la bondat, i per això es considerava im-
portant apropar l’art a les criatures. 

En l’art contemporani ja no és possible parlar de la bellesa com es par-
lava en l’època clàssica. Ja no es parla dels cànons o de les propor-
cions. Al MACBA parlem molt poc del concepte de bellesa, perquè
moltes obres del nostres temps busquen tot el contrari. Diria que, fins
i tot, busquen una certa lletjor o provocació. I fent nostra la cita del fi-
lòsof Theodor W. Adorno quan va dir que «escriure poesia després
d’Auschwitz és un acte de barbàrie», d’alguna manera estem dient
que ja no és possible l’art com a bellesa; ni la bellesa de l’art. El que fem
es posar l’alumnat en aquesta tessitura i també que els nois i noies ve-
gin que l’artista sempre està arrelat a una realitat. Els artistes són ciu-
tadans com tots nosaltres. Potser tenen unes antenes una mica més
llargues que els permeten connectar amb la realitat que vivim tots
d’una altra manera. 

Per tant, esteu comunicant a l’alumnat un nou concepte de què és un
artista, de què és l’art.
Efectivament. Ja no és possible entendre aquesta idea de l’artista il·lu-
minat pel signe de Saturn o el que s’ha dit moltes vegades de Miche-
langelo: l’artista té una inspiració divina, no sap si és de dia o de nit i
està creant. Aquesta és una percepció que ja no respon a l’artista d’a-
vui. És una idea mitificada. L’artista és una persona que viu en el seu
moment i que no pot crear al marge de la realitat, encara que el que
faci sigui tot el contrari, és a dir, allunyar-se’n.
Als nois i noies els expliquem que els artistes trien entre dos camins di-
vergents. Uns s’allunyen tant de la realitat que van cap a la pura abs-
tracció. Són els que no poden fer altra cosa que buscar una via que
hem anomenat de «gest poètic». Estaríem parlant de les peces d’An-
toni Tàpies. En canvi, hi ha altres artistes que troben que la realitat és
tan important que la seva tasca no és crear imatges possibles, sinó do-
cumentar les imatges de la realitat. 
Quan posem els estudiants davant d’aquestes peces, veuen que no
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Coneix els passadissos del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) a la perfecció. La Tonina
Cerdà ens acompanya a recórrer-los, mentre ens explica amb passió i didàctica les pròximes exposicions
que preparen. La responsable dels programes educatius del MACBA creu en l’art —i en l’art contemporani,
especialment— com el millor mètode per apropar-se a qualsevol contingut que l’alumnat d’un centre
estigui treballant. Creu en l’art dins i fora de les escoles i predica el seu convenciment que els museus
també han de saber obrir-se molt més als joves i als infants. Text: Araceli Vilarrasa i Oriol Guiu / Fotografia: Lourdes Segade

TONINA CERDÀ
Responsable dels programes
educatius del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona

«L’art permet parlar
de qualsevol cosa sense
compartimentar-la»

«I que ric seria 
que es visités el
museu des de la

literatura, la filosofia
o les tecnologies, 
i no solament des 

de la plàstica.»

16/19
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Residència d’artistes
Creadors d’art contemporani fan la 

seva obra als instituts de secundària

Salvador Juanpere 

EN RESiDÈNCiA a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó

No volia presentar-me als estudiants
amb una obra nova pensada a l’es-
tudi. I tampoc no podia anar a l’insti-

tut completament en blanc. Se suposava que
venia un artista professional i vaig pensar que
aquest nou projecte tindria dos elements: una
idea de la qual ells aportarien un element clau
i la teoria de les deu mil hores. En sociologia
la suma d’aquest temps es considera l’indicat
per assolir un aprenentatge.

10.000 hores és una obra que mai no hau-
ria fet sense la proposta de «Creadors EN RE-
SiDÈNCiA als instituts de Barcelona». El fet
de compartir el procés amb aquesta colla de
joves ha fet que jo fos més flexible amb el
mètode, he deixat que els petits errors i les
fallades ocasionals hi figurin com a coses
«belles». Aquesta obra conté els temptejos,
la tendresa dels inicis, i mostra les vacil·la-
cions de l’aprenentatge. 

Aquesta experiència m’ha contaminat de
la sana espontaneïtat que tenen els nois i no-
ies del grup. També m’ha fet persistir en la
idea que ja alguna altra obra m’havia fet no-
tar darrerament: incloure en els processos va-

riables allunyades de tu mateix i provinents
d’unes altres sensibilitats la fan créixer cap a
direccions impensades i suggestives. Pel que
fa als alumnes, penso que potser han resituat
allò que entenien per «art contemporani».
Potser han intuït que això de l’art és una
qüestió més seriosa i que darrere d’una obra
aparentment estranya, provocadora o d’apa-
rença fàcil hi ha una actitud d’esforç, de tre-
ball i de pensament. 

Al llarg dels mesos de treball els alumnes
que han participat a la residència han canviat
la seva actitud inicial envers l’art contempo-
rani. Tot i que no hem parlat explícitament,
veig que senten que fem alguna cosa mate-
rial que conté significacions del seu propi
món i del moment en què ells ara es troben.
En aquest cas vàrem reproduir les escales de
mà i en aquest procés vaig trobar una doble
vessant molt interessant; tendra, jo diria: la
relació amb l’objecte (l’escala) que cadascú
sent com a seu i que alhora es fon en l’auto-
ria col·lectiva. Veig que senten la propietat
d’alguns objectes fets, però sense separar-los
de la resta, del conjunt. I això m’ha emocio-
nat. Han treballat en la «seva» escala amb la
mateixa dedicació que després apliquen a la
resta. e
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SALVADOR JUANPERE va realitzar
l’obra 10.000 hores, una instal·lació
escultòrica conformada per un conjunt
de seixanta-tres escales de mà que
reprodueixen a escala 4:5 i en fusta
escales de l’entorn domèstic de tots els
participants en la residència (estudiants,
professor i artista). De fet, 10.000 hores
fa referència a la noció establerta per 
la sociologia segons la qual aquest és 
el temps necessari per assimilar
veritablement un coneixement. A més,
aquestes 10.000 hores simbolitzen les
que entre tots els participants en l’obra
s’han dedicat per realitzar-la. A les
escales s’hi han afegit lingots de
bronze, que es disposen al peu de les
escales i als esglaons. 

Residència
d’artistes

«La tendresa dels inicis i les
vacil·lacions de l’aprenentatge»

Diferents creadors d’art 
contemporani fan la seva obra 
amb l’alumnat i professorat dels 
instituts de secundària

Através d’aquesta posada en contacte entre creació artística i
educació, el projecte es proposa promoure i generar situacions
i contextos que estimulin la innovació i la creativitat artístiques.

També vol reflexionar sobre els processos creatius propis de l’art con-
temporani i els modes de transmissió, així com pretén propiciar que els
estudiants descobreixin l’art contemporani a partir del contacte i el dià-
leg continuat amb un creador. El projecte serveix perquè els instituts es-
devinguin de manera activa espais per a la cultura, l’art i el pensament.

El curs 2009-2010 es va dur a terme la primera edició d’aquest pro-
jecte, en què es van dur a terme tres residències: Salvador Juanpere
va treballar a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó amb un grup de catorze
estudiants de visual i plàstica de 4t d’ESO; Lluís Sabadell Artiga, a
l’Institut Collserola amb un grup-classe de vint-i-quatre estudiants de
4t d’ESO; i Daniel Chust Peters, a l’Institut Bernat Metge amb un grup-
classe de trenta estudiants de 3r d’ESO. Els tres creadors han treballat

des de disciplines diverses i han desenvolupat processos creatius molt
diferents que es poden veure del 15 de novembre a l’11 de desembre
a la Fundació Suñol.

Aquest curs 2010-2011, el projecte s’ha ampliat a cinc residències:
Francesca Llopis a l’Institut Fort Pius, Josep-Maria Balanyà a l’Institut
Joan Brossa, Mar Arza a l’Institut Narcís Monturiol, Margarita Andreu
a l’Institut Vall d’Hebron, i Robert Ferrer i Martorell a l’Institut Francisco
de Goya.

El projecte és una iniciativa de l’associació A Bao A Qu i l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, que compta amb la col·labora-
ció del Consorci d’Educació de Barcelona.

«Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona» és un projecte experimental de residències
d’artistes a centres públics d’educació secundària de la ciutat. Al llarg de tot el curs i dins l’horari lectiu,
els artistes treballen conjuntament amb un grup d’estudiants d’ESO i els seus professors per dur a terme
una obra pròpia de l’artista concebuda específicament per ser realitzada en aquest context. Els creadors,
per tant, intervenen als instituts com a autors, desenvolupant una obra que, una vegada finalitzada,
entrarà a formar part del seu catàleg. Text: Oriol Guiu / Fotografia: Teresa Estrada i Natàlia Limones

www.enresidencia.orgi

L’ART A LES ESCOLES
Dins les aules o a fora, les escoles i instituts de Barcelona viuen l’art amb intensitat. Una mostra de
diverses experiències, des de la música al teatre, que demostren com l’expressió artística permet treballar
la intuïció i la creativitat.

A FONS 9

Barcelona és una ciutat amb una llarga trajectòria en el camp de les arts i les seves escoles estan plenes
d’experiències educatives relacionades amb l’expressió artística. Lluís Vallvé, premi Rosa Sensat de
pedagogia l’any 2008, ens en pot parlar en propietat, ja que ha estat al capdavant de moltes d’aquestes
experiències. Mestre de plàstica i divulgador de l’art als centres educatius, exposa la seva aposta per
l’educació artística com a motor de les escoles i argumenta com des de l’art es pot treballar el patrimoni i
la creativitat, un binomi que considera bàsic per afrontar els reptes de la societat actual. Il·lustracions: Aina Cordoncillo

Patrimoni i creativitat
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Per una vegada, els titulars dels diaris han simplificat la realitat a favor i no en contra de
l’escola. L’informe PISA diu que hem millorat, i aquest fet sembla que ha desvetllat les ga-
nes de parlar bé de l’escola i dels mestres, d’un munt de veus que, fins ara, o bé callaven
o no ho tenien tan clar. 

Potser no estàvem tan malament com deien. I, si anem millorant, doncs molt millor. En-
cara volem millorar més. Segurament el que encara ens falta és desenvolupar una cultura
de l’avaluació que ens permeti situar i interpretar les dades de manera més clara i matisada.
Sense escarafalls ni triomfalismes. Els temps de l’educació són més llargs que els temps de
les polítiques educatives. 

Tanmateix, els decrets que despleguen la LEC, i que es posen en marxa en un context
d’aigües mogudes, suposen la definició d’un nou camp de joc que podria ser llegit en clau
d’oportunitat.

Reformes anteriors ens han fet veure que la realitat és molt resistent al canvi i que la mi-
llora de l’educació depèn només en part del marc legal que la defineix. Les finalitats de les
lleis i dels decrets són fràgils i fàcilment corruptibles quan es converteixen en burocràcia i
en «més del mateix». 

I si aquesta vegada ens prenguéssim la retòrica al peu de la lletra? Imaginem que és ve-
ritat que «la societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves genera-
cions i, més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la seva
vida» (LEC).

Mentrestant, més enllà de l’escola, més enllà del sistema educatiu reglat, les entitats cul-
turals i de lleure, les empreses i les associacions segueixen teixint una trama de suport a les
famílies i a l’escola en la tasca d’educar.

You may say that I’m a dreamer, but I’m not the only one. 

IMAGINE

«No separem els nens i les nenes 
per la llengua».

Alexandra Galí
A la primera Escola d’Estiu 

de Rosa Sensat, 1966

Barcelona Educació vol ser la revista que expressa l’activitat de Barcelona com a ciutat
educadora. Les nostres pàgines estan obertes a les experiències i les aportacions de les es-
coles, les organitzacions de famílies i veïns, les entitats culturals i de lleure, les empreses i
els mitjans de comunicació de la ciutat que hi vulguin participar. Podeu enviar les vostres
propostes a imebrevista@bcn.cat.

>> La fotografia de portada es va fer a l’Escola Bàrkeno, el passat mes de juny.



FABRICIO CAIVANO, PREMI
NACIONAL DE PERIODISME
CULTURAL 2010
El periodista barceloní Fabricio Caivano, editor
de la revista Cuadernos de Literatura Infantil
i fundador de Cuadernos de Pedagogía, 
ha estat guardonat amb el Premi Nacional
de Periodisme Cultural 2010 que concedeix
el Ministeri de Cultura. Aquest premi, dotat
amb 20.000 euros, va néixer l’any passat
amb l’objectiu de reconèixer la labor de
professionals del periodisme que, amb les
seves obres o a través de la seva participació
activa, fomenten les activitats culturals.

www.lamalla.cat/cultura/article?-
id=407573

i
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BARCELONA FORMARÀ 
I DONARÀ FEINA A MÉS 
DE 1.500 JOVES SENSE
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 
Més de 1.500 joves, d’entre 18 i 24 anys
que no han superat els ensenyaments
obligatoris i que tampoc treballen, es
podran beneficiar del nou projecte
«Suma’t». Aquest projecte, impulsat per
l’Ajuntament i la Generalitat, té com a
objectiu generar llocs de treball entre els
joves, un dels col·lectius amb més
percentatge de desocupació a Catalunya.
La iniciativa combina l’orientació laboral, la
formació obligatòria i un contracte laboral.
«Suma’t» busca el compromís dels joves
menors de 25 anys per formar-se, amb la
voluntat d’aconseguir un lloc de treball.

www.generaciosisi.gencat.cati

GRAN ÈXIT DE LES 
XI JORNADES DEL PECB
El 29 i 30 de novembre se celebraren 
les XI jornades del PECB «La creativitat 
en educació», on participaren prop de 
500 persones. Les idees i les propostes que
sorgiren durant les XI Jornades quedaren
integrades en una Declaració, com a una
nova aportació al patrimoni del PECB i a
l’educació a la nostra ciutat. El 15 de març
de 2011 se celebrarà un nou Plenari «Cap a
l’horitzó 2015», en el qual es concretaran els
objectius del PECB per a l’etapa 2012-2015.

www.bcn.cat/educacio/peci

VUIT ESCOLARS DE 
SANT ANDREU VIATGEN 
A VALPARAÍSO
Vuit estudiants de l’Institut Príncep de Viana
del districte de Sant Andreu viatjaren a
Valparaíso (Xile) el passat mes de novembre
per participar en el setè Campus de la Pau.
Aquesta trobada anual es va celebrar en el
marc del Tercer Fòrum Universal de les
Cultures i reuneix nois i noies de ciutats de
diferents països com Itàlia, Canadà, Marroc,
Mèxic... Aquest camp proporciona als
estudiants les eines necessàries per impulsar
les seves iniciatives locals de participació,
cooperació i difusió dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni de les
Nacions Unides.

http://princepdelapau.blogspot.comi

NOTÍCIES...>>

EL CONSELL ESCOLAR 
DE L’ESCOLA OCTAVIO PAZ 
REP LA MEDALLA D’HONOR 
DE LA CIUTAT 
El consell escolar de l’Escola Octavio Paz 
ha rebut la Medalla d’Honor de la Ciutat
pels més de 15 anys de dedicació al
col·lectiu escolar amb una perspectiva
pedagògica innovadora i centrada en els
valors de la pau, la tolerància, la solidaritat 
i la responsabilitat social. L’acte de
lliurament de les Medalles d’Honor de la
Ciutat va tenir lloc el passat 24 de novembre
en un acte 
al Saló de Cent presidit per l’alcalde de la
ciutat, Jordi Hereu. Els representants del
Consell Escolar de l’Escola Octavio Paz van
rebre el guardó juntament amb 23 persones
i entitats més d’àmbits tan diversos com 
les arts, la cultura, l’esport i l’economia.

www.xtec.cat/centres/a8052165i



VINT ANYS DEL  CONSELL 
ESCOLAR, AL SERVEI D’UNA
CIUTAT EDUCADORA
El passat 27 de setembre, el Saló de Cent 
es va vestir de gala per ser l’escenari de la
celebració del vintè aniversari del Consell
Escolar Municipal de Barcelona (CEMB), 
un òrgan de consulta que impulsa la
participació dels diversos sectors de la
comunitat educativa en la millora de
l’educació a la ciutat.
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va
explicar, durant l’acte commemoratiu del
CEMB, que l’educació és «el principal
instrument que tenim de construcció de
ciutat i de ciutadania» i va defensar que
Barcelona «des de sempre s’ha volgut
definir com una ciutat educadora».

www.bcn.cat/cemi
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JOAN TRIADÚ, IN MEMORIAM
L’escriptor, pedagog i crític literari català,
Joan Triadú, va morir el passat 30 de
setembre als 89 anys. Triadú va ser un dels
crítics literaris catalans més destacats del
segle XX. Des de molt jove es va dedicar 
a l’estudi de les llengües clàssiques 
i a estructurar la literatura catalana després
de la dispersió literària que va provocar la
Guerra Civil. Antologies com l’Antologia de
poesia catalana 1900-1950 o l’Antologia 
de contistes catalans (1953) van ser uns
instruments clau per a la projecció de la
literatura de postguerra, com també els
posteriors La novel·la catalana de
postguerra (1982) i La poesia catalana 
de postguerra (1985). 
Barcelona Educació li vol retre homenatge
especialment per la seva tasca com a
pedagog, Triadú va dirigir l’Institut Cultural
del CIC i l’Escola Thau, que també va
fundar i a més, es va dedicar a la formació
de professors de llengua i literatura catalana.
Entre els premis que va rebre al llarg de la
seva carrera es troben la Creu de Sant Jordi
(1982), el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes (1992) o bé la Medalla d’Or de 
la Generalitat de Catalunya, entre altres.

L’ESCOLA FRUCTUÓS
GELABERT OBTÉ EL PREMI
«PARTICIPA A L’ESCOLA 2010»
L’Escola Fructuós Gelabert ha obtingut el
premi «Participa a l’escola 2010» pel seu
projecte «Tots a l’escola», una activitat que
consisteix en unes jornades de participació de
les famílies al centre. El premi està convocat
per la Secretaria de Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya i
aquest any ha arribat a la seva segona edició.
Aquest guardó reconeix la tasca de 
les escoles, el personal docent i
l’alumnat que, a banda de tirar
endavant la seva activitat habitual,
van una mica més enllà i treballen
per un projecte comú d’escola.

www.xtec.cat/ceipfgi

INAUGURADA LA SEGONA
FASE DE LA XARXA DE CAMINS
ESCOLARS DEL POBLENOU  
El dissabte 13 de novembre es va inaugurar
la segona fase de la Xarxa de Camins
Escolars de Poblenou, on els més petits van
gaudir de quatre cercaviles simultànies
formades per capgrossos, gegants, dracs i
grups de percussió de les escoles. El projecte
«Camí escolar, espai amic» és una estratègia
participativa d’educació per a la mobilitat 
i la convivència als entorns escolars.
S’impulsen itineraris segurs per facilitar que
els nens i nenes vagin a l’escola a peu de
manera autònoma, sense l’acompanyament
dels adults, i es treballa per l’arrelament 
dels projectes al barri on es potencien les
iniciatives de les famílies, donant suport a
les activitats col·laboratives i participatives.

www.bcn.cat/caminsescolarsi

...

LUDOTEQUES I CASALS 
UNIFIQUEN ELS SEUS SERVEIS
Els 51 equipaments públics com ara casals 
i biblioteques dedicats al lleure educatiu
infantil, que existeixen a la ciutat, unificaran
els seus serveis en un model comú. 
Aquesta fusió es farà a partir d’uns criteris
estàndards i preveu la unificació de projectes,
horaris i preus amb la finalitat de promoure
l’equitat en la prestació de serveis. 
Els infants de 0 i 3 anys, els joves a partir 
de 12 i les escoles podran accedir a aquests
equipaments amb una inscripció prèvia.
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LA RECERCA 
TUTELADA

«M’agradaria tornar-ho a fer», «he après molt amb la meva
professora de primer de batxillerat», deia l’alumnat de les aules
obertes de l’Institut Joan d’Àustria. Els alumnes de primer de
batxillerat hi afegien: «Una experiència nova i gratificant; hem 
pogut ensenyar i aprendre». És la satisfacció evident de tots els
implicats en l’experiència de la recerca tutelada, on alumnes de
batxillerat han fet de tutors a nois i noies de les aules obertes 
del centre i els han animat a fer recerca.

L’alumnat de batxillerat de l’Institut Joan
d’Àustria fa de tutor dels nois i noies de 
les aules obertes

Elisenda Benet, Enric Bernal, Irene Monferrer 

i Mercè Raurell

Professorat de l’Institut Joan d’Àustria

L
a inspiració va arribar a través d’altres
iniciatives de tutelatge que havíem fet
a l’institut, com ara la dels alumnes de
sisè de primària que són tutors de lec-

tura dels de primer. Amb la finalitat de convi-
dar a fer recerca l’alumnat de les aules ober-
tes —que presenten mancances significatives
en els aprenentatges i també problemes d’a-
daptació als entorns escolars—, vam dema-
nar als nois i noies de primer de batxillerat de
l’assignatura de biologia que fossin els tutors
de petites investigacions.

D’una banda, hem pretès oferir als nois i
noies de les aules obertes una dinàmica d’a-
prenentatge diferent de l’habitual, una aten-
ció individualitzada i un seguiment acurat fet
per unes persones que no són pròpiament
professors, però a les quals es reconeix —o
se’ls havia de reconèixer— la capacitat per
ensenyar allò que saben. D’altra banda,
també hem volgut proporcionar a l’alumnat
de batxillerat l’oportunitat d’aprendre tot en-
senyant i de viure una experiència que po-
dem qualificar d’aprenentatge servei.

L’equip de treball ha estat format per dotze
alumnes de primer de batxillerat de l’assigna-

tura de biologia i vint-i-un de les aules ober-
tes de segon i tercer d’ESO. La dinamització
de l’activitat és portada pels tutors dels dos
grups d’ESO i per la professora de biologia de
batxillerat.

L’experiència es realitza durant el segon tri-
mestre del curs i s’hi dediquen cinc sessions:
una hora setmanal de classe durant cinc set-
manes. Hem hagut de buscar una hora en la
qual coincidís biologia de primer de batxille-
rat amb la classe impartida pel tutor de cada
aula oberta.

Els temes sobre els quals s’ha investigat són
quotidians; s’ha mirat que la conclusió de

cada recerca tingui un efecte educatiu «d’a-
plicació immediata» pel fet d’estar estreta-
ment relacionada amb l’entorn proper o les
activitats diàries de l’alumnat. Alguns exem-
ples han estat: «Els embolcalls dels esmorzars
són sostenibles?», «Quant pesa la teva mot-
xilla?», «Quantes hores estudiem i quantes
passem davant d’una pantalla?», «Podríem
aprofitar més el paper que llencem?» o «Hi
ha contaminació acústica a l’institut?».

Com que els alumnes-tutors de primer de
batxillerat ja havien començat el seu treball
de recerca, no ha calgut donar cap explicació
sobre el mètode científic. La preparació prè-
via d’aquest grup ha estat, més aviat, orien-
tada a explicar-los quin era el seu paper, què
havien de fer (animar, acompanyar...) i què
no (fer la feina ells per anar més ràpid), així
com a resoldre dubtes (i si no ens fan cas?) i
a superar pors (ja ens en sortirem?).

L’avaluació de l’experiència s’ha fet a tra-
vés d’una fitxa de cada alumne tutelat on
consta la valoració de cada una de les sessions.
El darrer dia, en finalitzar les exposicions orals,
tot l’alumnat ha respost les preguntes segü-
ents: «Què ha estat, per a tu, el més positiu
d’aquesta experiència?», «i el més negatiu o
allò que caldria millorar?».

Els tutors de les aules obertes valorem molt
positivament aquesta experiència, ja que es-
tem convençuts que resulta molt enriquidora
per als nostres alumnes, els quals han pogut
desenvolupar habilitats que, a vegades, costa
d’aplicar en els aprenentatges més «acadè-
mics», i han estat protagonistes d’un treball
interdisciplinari i han utilitzat les tecnologies.
Així mateix, han vist com el mètode científic
és una bona eina d’aprenentatge, donat que
permet aprofundir en el coneixement del
tema escollit seguint un model lògic i, per
tant, fàcil d’entendre. Finalment, han tingut
l’oportunitat de fer una exposició oral, supe-
rant pors i inseguretats i com a experiència
prèvia al treball de síntesi, i el fet de veure’s
acompanyats i guiats en la preparació de l’ex-
posició oral del seu petit projecte ha fet que
s’ho prenguin molt seriosament i ho facin
amb moltes ganes.

Els alumnes de batxillerat, per la seva part,
han fet un servei a la comunitat educativa,
han desenvolupat habilitats que alguns, en
iniciar l’activitat, confessaven que no tenien,
com ara la paciència o capacitat d’ensenyar, i
s’han sentit «grans» i han acceptat, de bon
grat i amb responsabilitat, la tasca que se’ls
ha encomanat.

En la revisió final feta a la tutoria, els alum-
nes de les aules obertes s’han mostrat molt
agraïts per l’ajuda que els alumnes de batxi-
llerat els han prestat, i molt animats i enco-
ratjats a repetir l’experiència. e

«Els alumnes de batxillerat

han fet un servei a la

comunitat educativa i han

desenvolupat habilitats

com la paciència i la 

capacitat d’ensenyar»
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Vint-i-nou finalistes, deu guanyadors i dos viatges, un a Mos-
cou i un altre a Cercedilla, prop de Madrid, va ser el resultat

de la Mostra de Recerca Jove de Barcelona del curs 2009-2010.
Els vuit alumnes que van guanyar el viatge a Moscou van parti-
cipar durant una setmana del passat mes de juny a l’Expociència
Internacional (ESE) i els dos nois que van marxar a Madrid el ju-
liol, participaren en les Vacances Científiques que organitza la
Communauté des Villes Ariane (CVA), on van realitzar tallers
d’aeronàutica i robòtica.

La Sabina Batlle, el Jordi Ortiz, el Joan Marí, la Laura Flores o
la Júlia Soler són alguns dels estudiants que el passat 27 de juny
sortiren des de Barcelona fins a Hèlsinki primer, i cap a Moscou
després. 

Una de les activitats que l’organització tenia preparada era un
tour en autobús per tota la ciutat on varen poder conèixer el Krem-
lin, la plaça Roja i la catedral de Sant Basili. L’Anna Rufas assegura
que «és una autèntica joia artística i les estacions es troben soterra-
des a més de 60 metres. Cada estació és una monumental obra
d’art on estan clarament presents símbols d’identitat comunista». 

Cada dia, anaven a l’Expociència Internacional que se celebrava
al centre de mostres més gran i important de tot el país. «Sèiem al
nostre estand i responíem als visitants que preguntaven pels nos-
tres treballs de recerca», explica el Jordi, que va fer la recerca so-
bre l’occità. 

L’Anna Rufas va quedar impressionada amb l’interès que va des-
pertar el seu treball de recerca («Darwin: un model possible»), pro-
bablement perquè era el més internacional junt amb el treball de la
Glòria Castellví («Cadenes de Markov aplicades a la producció d’un
viver») i el de la Júlia Soler («Avaluació dels efectes de l’activitat ra-
madera en la contaminació per nitrat de les aigües ramaderes»). 

Segons l’Anna, la gent mostrava una «atenció molt grata i sin-
cera» pels seus treballs. Fins als estands s’apropaven altres nois
que, com ells, exposaven a la fira, però també molts professionals:
«La gent sempre preguntava per allò que teníem exposat i es mos-
trava molt disposada a intercanviar coneixements sobre la matè-
ria i a donar-te el seu punt de vista», comenta el Joan, que va fer
el seu treball sobre «Els sistemes electorals i l’elaboració de la fu-
tura llei electoral de Catalunya». 

Un viatge d’anada i tornada
Alumnes de batxillerat passen unes vacances científiques com a reconeixement dels treballs de recerca 
Text: Bàrbara Munar / Fotografia: Berta Alarcó i Pepa del Pozo

Exposar el treball es va «convertir en una mena d’operació de
màrqueting on havies de vendre el teu treball com un atractiu pro-
ducte amb personalitat», comenta l’Anna. En aquest context, tots
coincideixen en què l’anglès va ser l’eina fonamental per poder
explicar els seus treballs: «Quan alguna persona s’interessava per
la nostra feina aprofitàvem l’ocasió d’explicar el que havíem fet en
anglès. Passada una estona podíem recórrer tot el recinte per ob-
servar les diferents exposicions dels nostres companys estrangers.
Eren fascinants i mentre fèiem el recorregut podíem conèixer més
gent i entrar en contacte amb més cultures», detalla el Carlos Na-
sarre que va fer la seva recerca sobre «Joseph Cemeli, rector i se-
nyor de Llert».

AERONÀUTICA I ROBÒTICA
El Jordi Casacuberta i l’Alberto Foncillas, en canvi, van viatjar fins
a Cercedilla, a prop de Madrid. L’Albert, que va fer el seu treball
sobre l’aplicació de la telemedicina en un centre d’atenció primà-
ria d’un medi rural, va participar en un taller d’aeronàutica on va
haver de construir dos coets: «Al principi estava una mica amoïnat
perquè vinc de ciències de la salut i pensava que no ho podria fer,
però al final tot va anar molt bé», comenta orgullós aquest jove
que estudiarà medicina. 

D’altra banda, el Jordi va participar en el taller de robòtica, on
va construir amb dos francesos un joc per «promoure la comuni-
cació». Per al Jordi, aquestes vacances li han canviat el futur:
«Quan vaig marxar pensava que estudiaria informàtica o teleco-
municacions, però durant el viatge vaig parlar amb dos enginyers
aeronàutics, em va agradar molt el que m’explicaren de la carrera
i vaig decidir que havia d’estudiar aeronàutica». 

Com a experiència tots coincideixen que va ser «molt enriqui-
dora i inoblidable». Els nois que viatjaren a Rússia asseguren que
va ser un viatge «interessant, perfecte i ambiciós» perquè prete-
nien explicar el seu treball de recerca «a la comunitat internacio-
nal». Per la seva banda, l’Alberto i el Jordi destaquen que el més
important del viatge és que van conèixer de molt a prop diferents
cultures europees. Però tots afirmen sense dubtar ni un segon, que
repetirien de gust, però això sí, «després d’haver dormit i menjat
uns quants dies a casa», comenten rient.



«En aquesta escola, aprofiten molt bé que te-
nen dues pistes per fer diferents esports». 

Després de conèixer l’experiència per boca
d’una amiga, la Lucía s’encarrega com a mo-
nitora d’obrir i tancar les portes, de vigilar que
tothom tingui espai per a la seva activitat i al-
gunes vegades de fer de mediadora perquè
els més grans no s’imposin davant els més pe-
tits. «De fet, la meva presència, per ara, és ser
invisible. El millor que pot passar és que les ac-
tivitats als patis siguin regulades pels mateixos
protagonistes, sense la meva intervenció».

A la Lucía ja li va bé tenir aquesta expe-
riència; una més de les que viu com a estu-
diant de tercer de magisteri. També és moni-
tora d’un menjador d’institut i se li noten les
habilitats formadores quan busca diferents

L
a Lucía posa sense cap mena de ver-
gonya davant la càmera del fotògraf.
Amb ella hi ha una nena d’uns vuit
anys, romanesa i filla d’un dels homes

que ara mateix són a la pista de futbol suant i
passant una bona estona amb els seus amics.
«Doncs això, és tan fàcil com que poden anar-
hi els diumenges al matí i fer esport», ens diu
aquesta jove que estudia tercer de magisteri
de primària. 

El pati de l’escola i l’institut Lluís Vives és
un dels que són oberts els caps de setmana
dins el programa «Temps de barri, temps
educatiu compartit». Espais oberts a tota la
ciutadania per al seu lleure i que, sens dubte,
afavoreixen una convivència i cohesió millors.
«Hi va tot tipus de gent», explica la Lucía.

distraccions per a la nena petita romanesa,
mentre el seu pare fa xuts a una pilota, entre
crits dels companys i els somriures de passar
una bona estona.

«És una vocació, l’educació». «Vaig dubtar
de fer publicitat o magisteri, però al final em
vaig decidir per l’educació i cada vegada tinc
més clar que vaig encertar amb la meva de-
cisió», afegeix la Lucía. Així mateix, té molt
clar que el programa «Temps de barri» re-
alitza una gran funció d’integració i cohesió
social: «En un espai compartit, s’hi troben
persones de totes les edats i orígens. Es co-
neixen i acaben, moltes vegades, fent activi-
tats junts». Dic adéu a la Lucía poc abans
que tanqui les portes del pati fins al cap de
setmana que ve. e

Monitora del programa «Temps de barri, temps educatiu compartit»

És diumenge, prop de les dotze del migdia i el carrer Riera Blanca respira tranquil·litat. El quiosquer juga
amb una nena petita, un avi passeja el gos i una parella de joves gaudeixen del seu idil·li agafats de la
mà. Un diumenge de barri, com diria algú, i que tanca el seu escenari quasi perfecte —si no fos pel
soroll d’unes motos a tota velocitat— amb un grup de ciutadans, de totes les edats, jugant a futbol 
al pati de l’escola Lluís Vives, del districte de Sants-Montjuïc. Sí, us ho podeu creure: un pati d’escola
obert el diumenge! Lucía Ponferrada, una noia de vint anys, ens explica què hi fa obert. 
Text: Oriol Guiu / Fotografia: Patricia Esteve

EL MEU ESPAI EDUCATIU

Lucía Ponferrada és la monitora del programa «Temps de barri,
temps educatiu compartit» als patis de l’escola Barrufet i Lluís
Vives al districte de Sants-Montjuïc. Aquest programa, que
impulsa l’Ajuntament de Barcelona, promou l’obertura de patis
d’escoles fora de l’horari lectiu i en període de vacances amb un
servei de monitoratge, que desenvolupen persones com la Lucía.

L’objectiu de «Temps de barri» és recuperar espais d’ús
públic per a famílies, infants i adolescents. Els patis oberts de
les escoles permeten donar una alternativa de lleure als infants 
i joves que s’exerceix de forma autònoma en un context segur i
de proximitat i, a més, els patis ofereixen a les famílies del barri
un espai per a la relació, la convivència i la cohesió social.

«En aquest pati del Lluís Vives, hi fem activitats esportives,
però n’hi ha d’altres on es fan activitats culturals
dinamitzades», explica la Lucía. Ho podeu consultar a la web
del programa: www.bcn.cat/tempsdebarri.
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Lucia Ponferrada
,



L’ART A LES ESCOLES
Dins les aules o a fora, les escoles i instituts de Barcelona viuen l’art amb intensitat. Una mostra de
diverses experiències, des de la música al teatre, que demostren com l’expressió artística permet treballar
la intuïció i la creativitat.

A FONS 9

Barcelona és una ciutat amb una llarga trajectòria en el camp de les arts i les seves escoles estan plenes
d’experiències educatives relacionades amb l’expressió artística. Lluís Vallvé, premi Rosa Sensat de
pedagogia l’any 2008, ens en pot parlar amb propietat, ja que ha estat al capdavant de moltes d’aquestes
experiències. Mestre de plàstica i divulgador de l’art als centres educatius, exposa la seva aposta per
l’educació artística com a motor de les escoles i argumenta com des de l’art es pot treballar el patrimoni i
la creativitat, un binomi que considera bàsic per afrontar els reptes de la societat actual. Il·lustracions: Aina Cordoncillo

Patrimoni i creativitat



Lluís Vallvé Cordomí

Àrea d’innovació Educativa 

Consorci d’Educació de Barcelona

C
ada vegada hi ha més factors que intervenen
en l’educació de les persones, i educar cada
cop esdevé una tasca més complexa. Per do-
nar resposta a aquesta realitat, ja no podem

imaginar un sistema educatiu estanc, acotat a unes au-
les o a unes institucions sense cap permeabilitat en-
vers l’entorn. Ja fa temps que som conscients que cal
obrir les portes del sistema per connectar l’entorn amb
l’escola i l’escola amb el món. Però si es fa difícil limitar
els espais de formació, encara es fa potser més difícil aco-
tar el seu temps. Ja no podem pensar que l’educació s’aca-
barà en superar l’espai i el temps escolar. La formació permanent
ha esdevingut una de les necessitats de la societat en tots els àmbits. 

És per això que les institucions escolars han de començar a plantejar-
se com aconsegueixen una educació que permeti afrontar la necessitat
de seguir aprenent tota la vida. Però aquesta formació bàsica, aquest
currículum comú necessari per respondre exitosament a les expectatives
personals i socials com el definim? Com s’ha d’encarar? Quines capaci-
tats hauran de tenir les persones per poder ser felices en un món can-
viant? Quina preparació cal oferir per viure en una societat que alguns
autors, per reflectir aquesta inestabilitat, han anomenat líquida? Quines
eines els hem de proporcionar per viure en una societat en la que els pa-
trons i els referents poden canviar i canvien cada cop més ràpidament?

Crec que per contrast amb la societat líquida, cal oferir una formació
sòlida. Una formació que permeti encarar el futur desconegut amb ima-
ginació, intuïció i coneixement. Hem de dotar als nostres alumnes de les
eines necessàries per abordar els reptes d’un futur que amb prou feines
podem imaginar. 

Hem de formar persones adaptables per poder integrar el ritme cada
cop més accelerat dels canvis. Això vol dir flexibles i alhora crítiques,
per poder-ho fer activament. Hauran de ser persones cooperatives, ca-
paces de treballar en equip, i creatives, per poder donar respostes no-
ves a conflictes i problemes que no ens podem ni imaginar. També cal-
drà que siguin curioses per mantenir tota la vida les ganes d’aprendre.
A més, hauran de ser obertes i respectuoses, per poder avançar cap a
un mestissatge, en tots els sentits de la paraula, però amb arrels pro-
fundes per no caure en un únic model cultural.

Cada cop l’accés a la informació és més fàcil, però el problema, que ja
comencem a detectar ara, és la incapacitat d’organització del coneixe-
ment, el seu tractament i la seva interpretació. El principal desequilibri
s’està produint i es produirà en la capacitat d’utilitzar i tractar, amb una
perspectiva crítica, el gran volum d’informació que ja no vindrà només
d’un nombre de canals molt limitat com fa uns anys. Les fonts d’infor-
mació estan adquirint múltiples formes i els components visuals i sonors
cada cop tindran més importància. A més de la lectura lineal dels llibres,
de presentacions o del cinema, incorporarem la recerca en les noves fonts
que, sense partir d’aquesta estructura lineal, esdevindrà una recerca glo-
bal i multidireccional. La creació de coneixement compartit també co-
mença a ser una altra de les característiques de la nostra societat, i això
també haurà de ser un element clau de la formació comuna. 

ELS LLENGUATGES ARTÍSTICS
En aquest context, tots els llenguatges esdevenen unes eines fona-
mentals perquè ens permeten representar el món i, per tant, anar des-
cobrint la seva complexitat. D’altra banda, els llenguatges ens perme-
ten comunicar-nos, entenent aquesta comunicació en el seu doble
sentit: expressar i rebre informació. Però els llenguatges artístics, a més,

tenen l’avantatge que permeten connectar emocions. Ens permeten es-
tablir un diàleg entre sensibilitats, la de l’artista i el seu entorn i la de l’es-
pectador actiu i el seu context. Per això els llenguatges artístics seran fo-
namentals per afrontar el futur perquè ens aporten aquesta dimensió i,
alhora, ens permeten treballar des de la intuïció i la creativitat.

Tenim l’obligació de fer extensiva aquesta educació sòlida a tot l’a-
lumnat. Hem de ser conscients que la formació no arriba prou bé a tots
els infants i joves. Per aconseguir-ho hem de canviar alguna cosa i així
donar cabuda a totes les intel·ligències, a tothom. Hem de donar ca-
buda a les capacitats oblidades per l’escola i per una societat que, pa-
radoxalment, cada cop valora més la creativitat com un dels principals
motors per a la transformació i per assolir l’èxit i l’excel·lència en altres
àmbits, com per exemple el món empresarial. Els professionals de l’e-
ducació sabem per experiència que infants i joves tenen formes ben di-
ferents per conèixer, aprendre i apropar-se al seu entorn. Hem consta-
tat que les formes de percebre i representar el món són ben variades.
Cada infant, cada persona, troba la forma que li és més fàcil, i el sistema
educatiu sovint no ho té prou present. Ens hem fet més savis i no ho
acabem d’aprofitar. Fa anys que parlem de les múltiples intel·ligències
i encara n’hi ha que no tenen entrada a l’escola o són per a l’hora de
pati o els divendres a la tarda.

Hem de començar a pensar en una educació integral de les perso-
nes, un sistema que permeti ajuntar pensament, sentiment i acció. Les

10 A FONS núm. 74  gener 2011e

«Per contrast amb 
la societat líquida, 

cal oferir una
formació sòlida, que
permeti encarar el
futur desconegut
amb imaginació 
i coneixement»



natòria dels infants fent créixer així la seva creativitat. Una educació que
aposti per la creativitat permetrà als nostres infants encarar un futur que
es fa difícil d’imaginar amb més garanties d’èxit. 

Crec que aquest binomi que ens aporten les arts, CRETIVITAT i PA-
TRIMONI, serà cada cop més determinant en la nova societat de la in-
formació que estem construint, perquè ens permetrà entrar-hi activa-
ment i sobretot des d’una perspectiva crítica. 

Una bona educació artística, per poder donar cabuda a tothom, ha
de partir d’allà on som col·lectivament i individualment. Ha de tenir pre-
sents els entorns, coneixements i realitats dels infants i joves. Sovint te-
nim tendència a partir d’allà on teòricament haurien de ser o del que
teòricament haurien de saber, produint uns salts insalvables entre el que
es vol ensenyar i el que poden aprendre. Per altra part, hauria de reco-
nèixer el bagatge de cascú i incorporar-lo. Tots tenim la nostra història,
el nostre patrimoni individual i és important que aquesta motxilla formi
part dels processos educatius-creatius del centre. 

Per altra part, diversificar les formes d’aprendre i els llenguatges uti-
litzats perquè tinguin cabuda totes les intel·ligències serà basic. També
hauríem de cercar les formes organitzatives adequades de manera que
tothom pogués trobar el seu lloc. Això no té perquè significar abaixar
el nivell sinó diversificar la forma de generar desequilibris que ajudin a
cadascú a formular-se preguntes per avançar. Més que donar respostes
úniques i tancades cal incentivar la resposta personal permetent trobar
múltiples solucions. Cal acostumar des de ben petits, a compartir veri-
tats, ajudant així a compartir i a socialitzar les seves descobertes.

LA TRADICIÓ DE BARCELONA
La ciutat de Barcelona és una ciutat amb una llarga trajectòria en el camp
de les arts. Hi ha moltíssimes experiències educatives, sorgides des de di-
ferents àmbits, que en aquest camp ho avalen. Però cal per un costat
que els centres educatius obrin les seves portes i surtin a descobrir un pa-
trimoni repartit per la ciutat i per altre crear sinergies entre els centres
educatius, els artistes, les institucions i les entitats culturals seguint els
meravellosos exemples singulars que s’han desenvolupat a la ciutat. 

L’educació artística pot esdevenir un dels motors dels centres educa-
tius. L’experiència però, ens mostra que perquè un bon programa d’e-
ducació artística pugui donar fruits és necessari que compleixi un seguit
de condicions. Ha de ser un programa global i transversal, que abasti to-
tes les arts i que s’entrellaci amb altres fons de coneixement. S’hauria
d’apostar per la interdisciplinarietat de les arts i de tots els sabers. 

Un bon programa hauria d’implicar múltiples agents (alumnat, famí-
lies, professorat, artistes, institucions, etc.) i caldria que es desenvolupés
des d’un àmbit proper. Això el dotaria de prou flexibilitat perquè els par-
ticipants el modifiquessin i se l’apropiessin. Hauria d’aportar formació a
tots els agents implicats per avançar cap a models de treball i de reflexió
cada cop més rigorosos i hauria de ser capaç de generar algun tipus d’ac-
tuació, acció. L’aprenentatge ha de materialitzar-se i revertir sobre la co-
munitat retroalimentant el propi procés. Hauria de produir un resultat
concret que el faci visible i que interactuï d’alguna forma amb l’entorn.
A més es fa necessari que porti implícit un sistema de seguiment i ava-
luació. Però potser una de les característiques més importants a tenir pre-
sent és que ha de ser sostingut en el temps i sostenible en tots els sen-
tits. No serveixen els focs d’encenalls ni les accions aïllades.

Potser el repte d’avui consisteix a aprofitar el gran potencial que te-
nen les arts per transformar l’ésser humà, l’escola i la societat. Avança-
rem si aconseguim definir un currículum comú que no s’oblidi de les
múltiples intel·ligències i doni cabuda a tota mena d’alumnes i maneres
d’aproximar-se al món. Si renovem metodologies, que sovint es basen
en concepcions ja superades, i promocionem programes per aproximar
joves i infants a l’art, potser podrem trobar noves relacions educatives
de joves infants i professorat per encarar els nous desafiaments. e

arts, els llenguatges artístics poden ser un bon
mitjà perquè tenen la capacitat de fer aquesta
síntesi amb naturalitat. 

Si diversifiquem les formes d’aprenentatge,
si fem entrar múltiples formes de coneixement
i de representació, potser podrem garantir l’è-
xit d’un nombre cada vegada més gran d’a-
lumnat. Les arts ens permeten des de la com-
plexitat, de forma global, treballar un binomi
bàsic: PATRIMONI i CREATIVITAT. Un binomi
que permet afrontar els reptes de la societat
d’avui amb moltes més possibilitats d’èxit.

El patrimoni, entès de la forma més amplia possible: la cultura, les
formes d’actuar, els coneixements, la tradició, etc. El patrimoni, entès
amb aquesta màxima amplitud, és bàsic i tenim l’obligació de transme-
tre’l. L’esser humà té la capacitat de reproduir allò que coneix i que
aprèn. Aquesta capacitat és molt important perquè ens permet tras-
passar la cultura d’una generació a una altra, ens permet traspassar els
coneixements, les maneres de fer i d’actuar. Però si només tinguéssim
aquesta capacitat, ni les persones ni les societats hauríem evolucionat.
Per sort el humans tenim una altra capacitat molt important que ens
permet avançar i millorar. Tenim la capacitat de combinar i de crear
Aquesta capacitat és la que ens permet relacionar elements coneguts,
el patrimoni, amb les noves situacions. Justament aquestes noves rela-
cions són les que ens permeten generar nous sabers i formes de fer, ens
permeten innovar i, en definitiva, crear.

Per tant, la suma d’aquestes dues capacitats és la clau del progrés. Les
societats que només potenciïn la funció reproductora quedaran enca-
llades en el temps, amb l’inconvenient que els patrons antics no fun-
cionaran en un entorn nou que ja ha canviat i que cada vegada canvia
i canviarà més ràpidament. Però de la mateixa forma, la societat que
obli di el seu patrimoni s’haurà d’inventar de nou, una vegada i una al-
tra. Sense acumular memòria ni experiència es veurà abocada al fracàs.

Un gran repte de l’educació és aconseguir que a mesura que s’acu-
mula experiència i sabers, també creixi la capacitat i la llibertat combi-
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«Els llenguatges
artístics permeten
connectar emocions 
i treballar des de 

la intuïció i la
creativitat.»

«Els programes han 
de ser sostinguts en 
el temps i sostenibles

en tots els sentits.
No serveixen els focs

d’encenalls ni les
accions aïllades.»



E
ns agradaria començar per veure on situem la relació entre
educació i art en el segle XXI. La pedagogia clàssica relacio-
nava la bellesa amb la bondat, i per això es considerava im-
portant apropar l’art a les criatures. 

En l’art contemporani ja no és possible parlar de la bellesa com es par-
lava en l’època clàssica. Ja no es parla dels cànons o de les propor-
cions. Al MACBA parlem molt poc del concepte de bellesa, perquè
moltes obres del nostres temps busquen tot el contrari. Diria que, fins
i tot, busquen una certa lletjor o provocació. I fent nostra la cita del fi-
lòsof Theodor W. Adorno quan va dir que «escriure poesia després
d’Auschwitz és un acte de barbàrie», d’alguna manera estem dient
que ja no és possible l’art com a bellesa; ni la bellesa de l’art. El que fem
es posar l’alumnat en aquesta tessitura i també que els nois i noies ve-
gin que l’artista sempre està arrelat a una realitat. Els artistes són ciu-
tadans com tots nosaltres. Potser tenen unes antenes una mica més
llargues que els permeten connectar amb la realitat que vivim tots
d’una altra manera. 

Per tant, esteu comunicant a l’alumnat un nou concepte de què és un
artista, de què és l’art.
Efectivament. Ja no és possible entendre aquesta idea de l’artista il·lu-
minat pel signe de Saturn o el que s’ha dit moltes vegades de Miche-
langelo: l’artista té una inspiració divina, no sap si és de dia o de nit i
està creant. Aquesta és una percepció que ja no respon a l’artista d’a-
vui. És una idea mitificada. L’artista és una persona que viu en el seu
moment i que no pot crear al marge de la realitat, encara que el que
faci sigui tot el contrari, és a dir, allunyar-se’n.
Per exemple, a la presentació de la col·lecció actual als nois i noies els
expliquem que els artistes trien entre dos camins divergents. Uns s’a-
llunyen tant de la realitat que van cap a la pura abstracció. Són els que
no poden fer altra cosa que buscar una via que hem anomenat de
«gest poètic». En canvi, hi ha altres artistes que troben que la realitat
és tan important que la seva tasca no és crear imatges possibles, sinó
documentar les imatges de la realitat. 
Quan posem els estudiants davant d’aquestes peces, veuen que no
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Coneix els passadissos del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) a la perfecció. La Tonina
Cerdà ens acompanya a recórrer-los, mentre ens explica amb passió i didàctica les pròximes exposicions
que preparen. La responsable dels programes educatius del MACBA creu en l’art —i en l’art contemporani,
especialment— com el millor mètode per apropar-se a qualsevol contingut que l’alumnat d’un centre
estigui treballant. Creu en l’art dins i fora de les escoles i predica el seu convenciment que els museus
també han de saber obrir-se molt més als joves i als infants. Text: Araceli Vilarrasa i Oriol Guiu / Fotografia: Lourdes Segade

TONINA CERDÀ
Responsable dels programes
educatius del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona

«L’art permet parlar
de qualsevol tema sense
compartimentar-lo»
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«I que ric seria 
que es visités el
museu des de la

literatura, la filosofia
o les tecnologies, 
i no solament des 

de la plàstica.»
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n’hi ha cap d’agradable. La bellesa ja ha desapare-
gut, per la via poètica o per la via del documental.
Ningú intenta buscar allò bonic sinó allò que real-
ment està passant. El que aporta l’art —i en edu-
cació és fonamental—, és que les obres són sem-
pre obertes. No és el mateix veure una pintura

romànica en una església del Pirineu que veure-la a
The Cloisters de Nova York. L’obra també depèn de

com la llegim. Llavors ens adonem que ens falta el con-
text històric i hem d’ajudar els alumnes a farcir aquest

context sense el qual no és possible fer una lectura adequada
de l’obra. Això no vol dir que l’obra no pugui parlar per ella ma-
teixa. Per això també juguem amb les obres posant-les en un
context diferent, examinant-les, interrogant-les i parlant-ne a
partir de les associacions estètiques que fem per intuïció. 

Podem dir que l’observador és creador, en el sentit que in-
terpreta?

I tant! L’observador és qui construeix el significat. Tenim expe-
riències molt boniques amb escoles que vénen cada any amb els

mateixos alumnes. Els alumnes van creixent observant unes obres
que mai no són les mateixes, perquè sempre van canviant i mai te-

nim la mateixa col·lecció. Observem que els estudiants que vénen al
museu per primera vegada s’enfronten a les obres de manera molt di-
ferent que els que comencen a estar acostumats a venir. Aquests in-
terroguen l’obra directament, de manera que a vegades no fa falta ni
la mediació perquè saben que l’obra és un dispositiu que diu algunes
coses. I, per tant, depèn de tu que la vagis interrogant i vagis fent hi-
pòtesis sobre ella.

En aquesta nova tessitura de l’art contemporani, podem continuar
parlant de l’educació en valors a partir de l’art?
De fet, parlem moltíssim de valors. Moltes vegades és la mateixa figura
de l’artista, que molt sovint és un ciutadà compromès. L’artista és al
carrer. La diferència entre el reportatge periodístic i l’obra d’art és que
el reportatge tanca el discurs: comença i acaba amb una conclusió fi-
nal. L’obra no s’acaba mai en ella mateixa sinó que obre un procés
continu de reflexió. 

Però amb tot això, per apreciar l’art, fins a quin punt ens fa falta la
cultura, la història, la mateixa història de l’art?
Tornem a la importància del context. Com més bé el coneixes, més bé
t’ho passes. Això amb l’art contemporani és molt clar, però també
passa al Museu del Prado i no ens en n’adonem. Si no saps mitologia,
veus tres senyores, però no les Tres Gràcies, amb tot el que represen-
ten. L’obra és opaca, però el museu parla de tot, parla de la societat
contemporània. I que ric seria que es visités el museu des de la litera-
tura, des de la filosofia o des de les tecnologies. Al Museu d’Art Con-
temporani només hi sol venir el professorat d’art visual i plàstica, el
professorat de ciències visita el museu de ciències, etc. Esclar que hi
ha art visual i plàstic, però també hi ha art que parla del moment, de
tot allò que ens preocupa.

Hem parlat de valors, de cultura i de creativitat. Què més aporta l’art
actual a l’educació?
L’art permet parlar de tot i de qualsevol cosa sense compartimentar-la.
Realment, una peça és com obrir un tot de possibilitats i ens permet su-
perar aquest currículum tan segmentat i compartimentat. Això és ve-
ritat per a tota mena d’art, però especialment per a l’art contempo-
rani. A més a més, quan investigues les obres, sempre tenen un
element crític. Darrere la proposta artística sempre hi ha un qüestio-

«Sé que al jove 
no només li haig de
dir ‘vine al museu’,

perquè l’art
contemporani dialoga

distesament amb 
els joves sobre els
seus interessos.»

«Els alumnes 
haurien d’imitar 
i aprendre dels

processos de treball 
en l’art i no 

pensar tant en 
els resultats»



nament, i així l’alumnat s’acostuma a fer-se preguntes i a construir un
discurs personal. El que ofereix l’art són mostres o temptatives a tra-
vés de les quals els artistes interpreten el món. No és altra cosa que dir
«jo vull parlar d’això i ho faig d’aquesta manera». I quan et passeges
per les sales del museu, realment veus assajos d’interpretacions sobre
què passa al món. Per això, els alumnes haurien d’imitar aquests pro-
cessos de treball i no pensar tant en els resultats. La creativitat ha de
ser entesa en aquest sentit. És molt important que aprenguin dels pro-
cessos, que els comparteixin i que, fins i tot, participin en els processos
de treball dels artistes.

I s’ha produït alguna innovació en l’educació en l’art?
Hi ha una part del professorat que ja fa molt de temps que fa una tasca
magnífica. També hi ha mestres que mai s’ho havien plantejat i es do-
nen una oportunitat per viure aquesta experiència. Ara l’educador s’ha
de situar en la posició d’una persona que ha de facilitar que l’alumnat
accedeixi als recursos, perquè després, durant el procés d’experimen-
tació a l’escola, l’alumnat ja sap com ho ha de fer. Crec que hi ha una
bona evolució, sobretot per l’entusiasme del professorat, que veu que
amb aquesta experiència també creix personalment. D’altra banda,
una part de l’art contemporani està ara molt relacionat amb el món
audiovisual i la tecnologia, i això ha fet que els joves tinguin moltes
coses a dir, perquè dominen les tècniques ràpidament i, per tant, tro-
bent moltes possibilitats d’expressar-se.

Com ha evolucionat la relació entre l’escola i el museu els darrers vuit
anys? Hi ha més interacció? Estem canviant de model?
Podem dir que hi ha dos tipus de models d’apropar-se als museus.
D’una banda hi ha l’escola que ve amb la intenció d’ensenyar el patri-
moni de cada museu. Normalment, són un tipus de centres que fan
una única visita. D’altra banda, hi ha les escoles que treballen les visi-
tes amb temps i com un recurs educatiu sobre alguna matèria que es-
tan treballant a l’aula. Nosaltres, com a museu, també intentem adap-
tar-nos al que ens demanen. 

El Consell de Coordinació Pedagògica, l’entitat que aplega institu-
cions i entitats ciutadanes que ofereixen activitats educatives per a es-
colars, ja té més de 20 anys. Una persona com vostè, que hi creu des
del primer moment, quina valoració en fa?
És una magnífica idea. Tots coneixem què fem, i això ens dóna unes
possibilitats de treballar en xarxa que facilita que les persones concre-
tes ens coneguem. Ens permet saber i posar-nos en contacte amb una
altra institució amb la qual pot ser interessant col·laborar. Per a les es-
coles, és un recurs molt bo, i a les institucions ens permet formar equips
de treball conjunts. El Consell ha fet que les entitats no estiguessin tan
tancades en elles mateixes i que se situessin en el context de la ciutat.
Ens permet tenir una visió global de la ciutat que ajuda que un mateix
se situï. 

Per acabar, voldríem preguntar-te com convidaries un jove a apropar-
se al museu?
Sé molt bé que no li haig de dir només «vine al museu», perquè pro-
bablement en té una experiència solitària i decebedora. Ara, què passa
si sap que aquí s’està parlant de coses que li interessen? I què passa si
en podem parlar en un ambient més distès? Hem de ser capaços de
crear un espai perquè els joves puguin venir al museu i accedeixin al
fons d’una manera diferent. Ara, venir al museu vol dir visitar les ex-
posicions, i jo no sé si és això el que els pot interessar. Però què passa
si trobem un espai dins i fora del museu que no signifiqui passar per la
taquilla i fer l’acte, com religiós, d’entrar al museu com si fos entrar en
una catedral? És una bona reflexió per al futur proper. e
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El lligam entre escola i museu

L
a Tonina Cerdà es va llicenciar en Geografia i Història, 
en l’especialitat d’Història de l’Art, a la Universitat de
Barcelona. Més tard va fer el màster en Humanitats per 

la Universitat Pompeu Fabra. 
La seva relació amb els museus va començar com a

coordinadora d’exposicions i activitats a la Fundació ‘la Caixa’
i amb la seva tasca de difusió cultural com a responsable del
Mòdul de Difusió Cultural, especialitat Art Contemporani, de
l’Olimpíada Cultural.

Després d’haver portat la coordinació de programes públics
del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) durant
molts anys, ara és la responsable dels programes educatius. 

Un desig que no ha complert. Un museu obert a tothom.
Un que sí. Veure un nen emocionat davant d’una obra d’art.
Què col·lecciona? Bones experiències.
Una virtut seva. Ser capaç de treballar en equip.
Què li fa por? La incomunicació.
Un consell que li han donat i vol compartir. Escoltar abans de
parlar.

L’art...
De quin color és? L’art els conté tots.
Quin dia de la setmana? Depèn de la setmana.
Quina estació de l’any? La més assolellada.
Quin menjar? Un bon pa.
Quina planta? La flor del cactus.

dD
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Residència
d’artistes
Diferents creadors d’art 
contemporani fan la seva obra 
amb l’alumnat i professorat dels 
instituts de secundària

Através d’aquesta posada en contacte entre creació artística i
educació, el projecte es proposa promoure i generar situacions
i contextos que estimulin la innovació i la creativitat artístiques.

També vol reflexionar sobre els processos creatius propis de l’art con-
temporani i els modes de transmissió, així com pretén propiciar que els
estudiants descobreixin l’art contemporani a partir del contacte i el dià-
leg continuat amb un creador. El projecte serveix perquè els instituts es-
devinguin de manera activa espais per a la cultura, l’art i el pensament.

El curs 2009-2010 es va dur a terme la primera edició d’aquest pro-
jecte, en què es van dur a terme tres residències: Salvador Juanpere
va treballar a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó amb un grup de catorze
estudiants de visual i plàstica de 4t d’ESO; Lluís Sabadell Artiga, a
l’Institut Collserola amb un grup-classe de vint-i-quatre estudiants de
4t d’ESO; i Daniel Chust Peters, a l’Institut Bernat Metge amb un grup-
classe de trenta estudiants de 3r d’ESO. Els tres creadors han treballat

des de disciplines diverses i han desenvolupat processos creatius molt
diferents que han estat exposats del 15 de novembre a l’11 de desembre
a la Fundació Suñol.

Aquest curs 2010-2011, el projecte s’ha ampliat a cinc residències:
Francesca Llopis a l’Institut Fort Pius, Josep-Maria Balanyà a l’Institut
Joan Brossa, Mar Arza a l’Institut Narcís Monturiol, Margarita Andreu
a l’Institut Vall d’Hebron, i Robert Ferrer i Martorell a l’Institut Francisco
de Goya.

El projecte és una iniciativa de l’associació A Bao A Qu i l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, que compta amb la col·labora-
ció del Consorci d’Educació de Barcelona.

«Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona» és un projecte experimental de residències
d’artistes a centres públics d’educació secundària de la ciutat. Al llarg de tot el curs i dins l’horari lectiu,
els artistes treballen conjuntament amb un grup d’estudiants d’ESO i els seus professors per dur a terme
una obra pròpia de l’artista concebuda específicament per ser realitzada en aquest context. Els creadors,
per tant, intervenen als instituts com a autors, desenvolupant una obra que, una vegada finalitzada,
entrarà a formar part del seu catàleg. Text: Oriol Guiu / Fotografia: Teresa Estrada i Natàlia Limones

www.enresidencia.orgi

Institut Bernat Metge



Salvador Juanpere 

EN RESiDÈNCiA a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó

No volia presentar-me als estudiants
amb una obra nova pensada a l’es-
tudi. I tampoc no podia anar a l’insti-

tut completament en blanc. Se suposava que
venia un artista professional i vaig pensar que
aquest nou projecte tindria dos elements: una
idea de la qual ells aportarien un element clau
i la teoria de les deu mil hores. En sociologia
la suma d’aquest temps es considera l’indicat
per assolir un aprenentatge.

10.000 hores és una obra que mai no hau-
ria fet sense la proposta de «Creadors EN RE-
SiDÈNCiA als instituts de Barcelona». El fet
de compartir el procés amb aquesta colla de
joves ha fet que jo fos més flexible amb el
mètode, he deixat que els petits errors i les
fallades ocasionals hi figurin com a coses
«belles». Aquesta obra conté els temptejos,
la tendresa dels inicis, i mostra les vacil·la-
cions de l’aprenentatge. 

Aquesta experiència m’ha contaminat de
la sana espontaneïtat que tenen els nois i no-
ies del grup. També m’ha fet persistir en la
idea que ja alguna altra obra m’havia fet no-
tar darrerament: incloure en els processos va-

riables allunyades de tu mateix i provinents
d’unes altres sensibilitats la fan créixer cap a
direccions impensades i suggestives. Pel que
fa als alumnes, penso que potser han resituat
allò que entenien per «art contemporani».
Potser han intuït que això de l’art és una
qüestió més seriosa i que darrere d’una obra
aparentment estranya, provocadora o d’apa-
rença fàcil hi ha una actitud d’esforç, de tre-
ball i de pensament. 

Al llarg dels mesos de treball els alumnes
que han participat a la residència han canviat
la seva actitud inicial envers l’art contempo-
rani. Tot i que no hem parlat explícitament,
veig que senten que fem alguna cosa mate-
rial que conté significacions del seu propi
món i del moment en què ells ara es troben.
En aquest cas vàrem reproduir les escales de
mà i en aquest procés vaig trobar una doble
vessant molt interessant; tendra, jo diria: la
relació amb l’objecte (l’escala) que cadascú
sent com a seu i que alhora es fon en l’auto-
ria col·lectiva. Veig que senten la propietat
d’alguns objectes fets, però sense separar-los
de la resta, del conjunt. I això m’ha emocio-
nat. Han treballat en la «seva» escala amb la
mateixa dedicació que després apliquen a la
resta. e
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SALVADOR JUANPERE va realitzar
l’obra 10.000 hores, una instal·lació
escultòrica conformada per un conjunt
de seixanta-tres escales de mà que
reprodueixen a escala 4:5 i en fusta
escales de l’entorn domèstic de tots els
participants en la residència (estudiants,
professor i artista). De fet, 10.000 hores
fa referència a la noció establerta per 
la sociologia segons la qual aquest és 
el temps necessari per assimilar
veritablement un coneixement. A més,
aquestes 10.000 hores simbolitzen les
que entre tots els participants en l’obra
s’han dedicat per realitzar-la. A les
escales s’hi han afegit lingots de
bronze, que es disposen al peu de les
escales i als esglaons. 

«La tendresa dels inicis i les

vacil·lacions de l’aprenentatge»
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Lluís Sabadell Artiga 

EN RESiDÈNCiA a l’Institut Collserola

Feia un temps que estava molt interessat
en els processos de creació col·lectiva i
també en l’espai públic. El fet de treba-

llar amb estudiants d’ESO en el context de
l’Institut Collserola i de comptar amb la col·la-
boració de l’equip d’arquitectes Ecosistema
Urbano m’ha portat a enfocar el treball des
d’una vessant de millora social i de l’entorn. 

Ja des del principi l’obra es plantejava com
un procés obert de creació col·lectiva, per la
qual cosa no volia anar amb idees gaire pre-
concebudes ni prèvies. El que vaig aportar
principalment és el know how del procés per-
què les idees col·lectives tinguessin una for-
malització atractiva. Potser això va compor-
tar que al principi els estudiants tinguessin
certa sensació d’indefinició i de manca d’ob-
jectius clars, però quan la dinàmica va quallar,
va donar uns fruits molt més rics: (re)descobrir
els barris a partir d’un procés d’investigació
derivativa, iniciar el procés de nouBARRISnou
amb les bústies, les postals, els post-it, etc.

Han succeït moltes coses que ens han me-

ravellat a tots. Sobretot n’hi ha una que crec
que és la que destaca més de tot el projecte:
el simple fet de formular les preguntes («com
milloraries el teu carrer?» o «què trobes a fal-
tar en aquest espai?»), dirigir-les d’una ma-
nera personal i col·locar-les en l’espai públic
engega uns mecanismes mentals que tenim
adormits i ens fa reflexionar d’una manera di-
ferent sobre l’espai urbà i el nostre paper com
a actors actius. 

Sempre que duc a terme un procés de crea-
ció col·lectiva acabo amb la sensació que qui
més ha après sóc jo mateix, i aquesta vegada
no ha estat diferent. He après a valorar més el
meu paper en la definició de l’espai públic, he
descobert mecanismes de participació, he
après noves maneres de relació tant amb els
joves com amb les institucions i amb la gent
del carrer.

Pel que fa a l’alumnat, penso que d’aquí a
uns anys comprendran moltes coses de les
que han viscut aquests mesos i que els servi-
ran en el futur. La meva impressió és que han
après una altra manera de relacionar-se amb
els adults, que hi pot haver passió per la teva
feina, que l’espai públic és quelcom més que

allò que ens ve donat, que la creativitat és una
qualitat universal.

Compartir processos sempre suposa un
aprenentatge a dues bandes, i en aquest sen-
tit moltes vegades l’art contemporani ha d’a-
prendre a obrir-se i ser més receptiu. e

LLUÍS SABADELL ARTIGA es proposava
la realització d’una intervenció urbana
creada col·lectivament a partir d’una
metodologia basada a crear un
mecanisme de transformació
autoimpulsat. A partir de l’anàlisi 
de l’entorn i de diverses entrevistes 
i xerrades amb veïns del barri, 
va sorgir nouBARRISnou
(http://noubarrisnou.wordpress.com/),
un projecte de participació creativa
ciutadana. En el marc d’aquest projecte
es va dur a terme la primera intervenció:
la instal·lació de cinquanta bústies
especialment dissenyades i construïdes
per motivar la participació dels veïns.
Finalment, a partir de les propostes 
i opinions recollides mitjançant les
bústies, el bloc i la resta de mecanismes
de participació, es decideix intervenir 
en les escales que connecten Roquetes
amb Torre Baró.

«Qui més ha après

he estat jo mateix»
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Daniel Chust Peters 

EN RESiDÈNCiA a l’Institut Bernat Metge

No vaig fer cap plantejament especial
per al projecte. Fa vint anys que intu-
ïtivament vaig tenir una idea: «Fer

sempre el mateix i reproduir el meu espai de
treball, el taller». El projecte artístic que vaig
presentar a l’Institut Bernat Metge va ser re-
produir el meu nou taller Aula 209 (el taller de
l’Institut) a partir de diferents estats d’ànims. 

La meva intenció va ser plantejar el projecte
Air race, el seu procés i desenvolupament tal

com ho faig professionalment. Jo tinc el meu
mètode de treball, els meus interessos i la
meva experiència, i és això el que he volgut
que els alumnes captessin, perquè cadascun
d’ells ho apliqui al seu propi projecte, tant ar-
tístic com d’un altre àmbit.

El que ha estat diferent és el temps dedicat
a l’obra i la tasca pedagògica perquè tot el
grup participés del projecte «arquitectures hu-
manes». Les fases de creació del projecte han
estat més lentes perquè eren noves per als
alumnes; els venia tot de nou. I la tasca peda-
gògica, és a mi a qui ha vingut de nou perquè

no havia treballat mai amb trenta joves de ca-
torze i quinze anys, i això ha fet que hagi de
verbalitzar alguns dels processos que normal-
ment faig més intuïtivament al taller.

Amb el treball continuat amb els joves de
l’Institut Bernat Metge he après que he de
malfiar-me de la imatge prefabricada i pre-
sentada als mitjans de la identitat del jove. Per
la seva banda, els estudiants crec que han des-
cobert que l’art contemporani existeix, que no
es troba només als centres d’art i que darrere
de l’obra hi ha un artista. També han après
que perquè una obra existeixi s’han de tenir
en compte les tres fases del procés artístic:
creació, producció i exposició.

En la fase de creació, han après com trans-
formar les idees en llenguatge, i en la de pro-
ducció, a tenir en compte tots els elements i
tots els professionals que intervenen en la pro-
ducció d’una obra, així com també el seu cost
econòmic. De l’exposició en destacaria la im-
portància de fer visible l’obra al públic.

Penso que urgeix donar als joves un sentit
crític i recursos tant visuals com plàstics per
saber processar i crear adequadament. També
em sembla un aspecte fonamental que «Crea-
dors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barce-
lona» possibiliti que l’art contemporani no so-
lament es visiti als centres d’art, sinó que es
practiqui a les escoles. e

Des de fa més de vint anys, DANIEL
CHUST PETERS ha reproduït
sistemàticament el seu taller en formats 
i des de disciplines artístiques diverses.
Entre els mesos d’octubre i maig, es va
instal·lar en el taller Aula 209 de l’Institut
Bernat Metge. Junts han realitzat Air race,
una peça audiovisual que mostra les
reproduccions del taller Aula 209
realitzades per més de cent voluntaris 
que formen una arquitectura humana i
representen tres guions concebuts després
d’una reflexió sobre les emocions
quotidianes.

«Ja saben que una
obra d’art és creació,

producció i exposició»
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Un

amb
còmic

història

El programa Èxit del Consorci d’Educació de Barcelona ha trobat en el còmic el mitjà per tornar a engrescar
l’alumnat de secundària que té dificultats per seguir el curs amb normalitat. Aquesta experiència demostra
la seducció que el dibuix pot exercir a l’hora d’aprendre història i d’adquirir competències lingüístiques. «Un
còmic amb història» és un taller per a la diversificació curricular que ha aconseguit convertir l’expressió
artística en una eina de motivació per a nois i noies de diferents instituts de Barcelona. Text: Oriol Guiu

El dibuix i la narrativa del còmic es posen 
al servei de l’alumnat de secundària de la ciutat

La Pilar López és tutora de l’aula oberta de l’Institut Alzina, del
districte de Sant Andreu, que el curs passat va participar en el ta-
ller «Un còmic amb història». Ho va fer amb onze nois i noies de

tercer i quart d’ESO, un alumnat amb símptomes de desmotivació i al-
guns casos de conflictivitat i d’absentisme. Va pensar que amb aquest
taller de diversificació curricular podria tornar a engrescar-los, i en bona
mesura així va ser.

«Un còmic amb història» es proposa que els nois i noies dibuixin i es-
criguin una història en forma de vinyetes, a través de la qual poden
aprendre història contemporània i expressió escrita i oral, a més de
mostrar les seves habilitats a l’hora de dibuixar. Sense pretendre que
acabin sent genis del dibuix, cadascú pot descobrir quina part artística
plasmada en paper porten a dins.

El responsable del taller és l’Oriol García Quera, autor i il·lustrador
de còmics, que acumula més de vint anys d’experiència en la publi-
cació de còmics, principalment centrats en fets històrics de Catalunya.
«El còmic no s’ha sabut mai on situar-lo. Però que quedi clar que és
un mitjà de divulgació i comunicació molt potent i que es pot emprar
per explicar histories, com es pot fer en una obra de teatre o en una
pel·lícula, amb la particularitat que el còmic només el fa una persona.
Aquesta persona ha de escriure el guió, la trama, investigar, dibuixar
i, fins i tot, fa d’actor davant el mirall fent les cares que vol dibui-
xar», explica l’Oriol, que ja té experiència en les aules de l’Escola Joso
de Barcelona, dedicada exclusivament al còmic.

Tot comença amb la coordinació de l’Oriol amb els professors d’his-
tòria, de llengua i d’expressió plàstica de cada centre. S’han de posar
d’acord i coordinar l’activitat. Així, l’Oriol fa acte de presència a les au-

les quan els nois i noies ja han començat a investigar i a crear el seu
guió. En el cas de l’Institut l’Alzina, els alumnes es van centrar en el pe-
ríode històric de la segona guerra mundial.

«És un projecte molt ambiciós que necessita totes les potes del
tamboret; entre elles, un professorat ben coordinat i que cregui en el
projecte», explica l’Oriol. La Pilar reconeix que es necessita molta co-
ordinació i recursos «però és una bona experiència innovadora in-
terdisciplinar i que ens permet sortir del nivell curricular, en què, a
vegades, parcel·lem massa».

Els nois i noies han d’escollir una temàtica, han d’investigar per fer
el guió i per saber com han de dibuixar el vestuari, les ciutats o els cot-
xes de cada època. Han de fer un treball de síntesi en els diàlegs i sa-
ber mantenir una tensió narrativa. Es deixa clar als alumnes que «no és
qüestió de fer un dibuix perfecte, sinó que cadascú ha de crear i des-
envolupar el seu estil», argumenta la professora de l’Alzina. I així, fi-
nalment, aconseguim que «no els faci vergonya el seu dibuix o que
millorin, per exemple, la presentació i la lletra dels treballs».

«El que procurem es que vegin que el seu nivell ha millorat. I mol-
tes vegades, si el noi o noia no se’n surt amb el dibuix, juguem més
amb altres fórmules, com el collage, la fotocòpia o les tecnologies que
els permeten tirar endavant», afirma l’Oriol. Ha de quedar clar que no
es tracta únicament d’un taller de dibuix. Amb les set sessions del ta-
ller «és impossible aprendre a dibuixar».

L’Oriol exposa exemples de com cada noi pot trobar el seu camí en
el taller. En un centre havien de tractar l’època de la transició democrà-
tica espanyola, però a un noi nouvingut tot li era desconegut i estrany.
«Com que li agradava el futbol, vam poder vehicular la transició a tra-
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vés de l’arribada de Johan Cruyff al Barça, l’any 1973», recorda el res-
ponsable del taller. Hi ha el cas d’un altre alumne que va descobrir que
era un «geni» creant històries, encara que el seu dibuix no tingués un
gran nivell. «Li vaig dir que podria ser molt bon guionista.»

Quan comencen les classes pràctiques, l’Oriol pregunta al seu alum-
nat quines són les coses que els costa més dibuixar. Per a alguns són
les mans, per a d’altres els nassos o fer una persona en moviment.
«Aprofiteu-vos de mi», els diu. Miren exemples de còmics ja fets i així
descobreixen la narrativa i el llenguatge del còmic.

I qui sap? Potser algun dia trobarem, entre aquests nois i noies, un
nou artista del còmic, en una ciutat com la nostra on es publiquen
molts còmics però, com denuncia l’Oriol, «no hi ha indústria pròpia. Es
com si creéssim bons futbolistes però no hi hagués equips de futbol
d’alt nivell». Si més no, el còmic haurà servit —com explica la Pilar—
«per reduir la conflictivitat i l’absentisme. Les famílies han comprovat
el canvi d’actitud en els seus fills i filles, i ha estat un èxit si parlem en
termes de cohesió social». Sens dubte, estem davant d’un taller crea-
tiu i engrescador. e

Apartir de l’estudi del còmic com a fil conductor, el taller per a la
diversificació curricular «Un còmic amb història», promogut pel

Programa Èxit del Consorci d’Educació de Barcelona, aborda un tre-
ball interdisciplinari que implica plenament les àrees de llengua, l’à-
rea d’educació artística i l’àrea de socials. 

La proposta de treball, que s’ha d’entendre com una oferta que s’a-
justa a la realitat de cada institut, parteix de la conversa i de la llengua
oral i de la tria d’un esdeveniment històric, i va introduint, a poc a poc,
la llengua escrita i el dibuix, així com altres aspectes d’educació visual
i plàstica i noves tecnologies.

Durant aquest nou curs escolar 2010 -2011, el taller es fa en qua-
tre instituts de la ciutat: Salvador Espriu, Fort Pius, Lluís Vives i Ferran
Tallada. 

Com a novetat d’aquesta edició, hi ha la col·laboració amb el Mu-
seu d’Història de Catalunya, on es farà una primera trobada dels di-
ferents grups participants per poder començar a tenir referents del
moment històric triat i on es tindrà el primer contacte amb el tutor
del taller, l’Oriol Garcia Quera. Es preveu que, un cop finalitzat el
taller, s’hi pugui fer una petita exposició del procés dut a terme.

LLENGUA, SOCIALS I EDUCACIÓ ARTÍSTICA

HEM TRIAT DOS EXEMPLES DE TOTS ELS TREBALLS QUE ES VAN
FER DURANT EL TALLER «UN CÒMIC AMB HISTÒRIA» DEL CURS
2009-2010 EN DIFERENTS INSTITUTS DE BARCELONA. SÓN ELS
TREBALLS SOBRE L’ATLETA JESSE OWENS, FET PER AARÓN
TRINIDAD, I SOBRE LA REIVINDICACIÓ DELS DRETS LABORALS
DE LES DONES, FET PER ARLENE BIAHACUE. TOTS DOS SÓN
ALUMNES DE L’IES L’ALZINA.
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En aquest centre educatiu del barri de la Marina, els alumnes creen l’essència de l’obra teatral que
representen a final de curs a partir dels tallers de teatre que realitzen dins l’horari escolar. Aquests tallers
es porten a terme des que els nens i nenes tenen quatre anys fins als dotze amb l’objectiu de millorar el
seu desenvolupament cognitiu i psicològic. Fotografies: Berta Alarcó

L’Escola Bàrkeno ha consolidat el teatre com a eina d’aprenentatge
entre els seus alumnes 

teló
S’obre 

el 

Isabel Castelló

Escola Bàrkeno

A
l barri de la Marina existeix un teatre emblemàtic, el teatre
de l’Escola Bàrkeno. Tendre i vell, d’olors suaus i colors en-
certats, obre el teló somrient cada vegada que els alumnes
estrenen una obra. Any rere any, famílies i companys aplau-

deixen les mostres de teatre mentre els protagonistes de torn saluden
un pati de butaques que grinyola de tants aplaudiments.

La tradició teatral a l’Escola Bàrkeno té més de vint anys. L’origen es
podria trobar en una representació d’Els Pastorets el mes de desembre
de 1988. Tanmateix, es consolida durant el curs 1996-1997 amb l’es-
tructuració dels primers tallers de teatre. Des de llavors, l’escola no
només ha mantingut aquesta activitat, sinó que l’ha anat repensant i
optimitzant.

En els seus inicis, els tallers de teatre van començar gràcies a les
aportacions econòmiques de les famílies. Més tard, l’Institut d’Edu-
cació de l’Ajuntament de Barcelona va subvencionar el projecte de
teatre després d’aprovar una programació creada amb l’assessora-

ment de membres de l’Institut del Teatre i de l’Escola d’Expressió i Psi-
comotricitat Carme Aymerich. En l’actualitat, el Consorci d’Educació
de Barcelona ha assumit aquesta iniciativa, que esperem que duri
molts anys.

Disposem d’una programació sistematitzada on queden marcats els
objectius i els continguts curriculars des d’educació infantil fins a la fi
de primària. Així, els infants de l’escola Bàrkeno realitzen tallers de
teatre dintre de l’horari escolar durant vuit anys. Al principi, els tallers
s’iniciaven als tres anys, però més tard vam optar per esperar al segon
any d’escolaritat, és a dir, als quatre anys. 

EXPRESSIVITAT ARTÍSTICA
En l’actualitat parlem de tallers d’expressivitat artística perquè el tre-
ball de teatre es complementa amb un treball plàstic i musical. El tea-
tre a l’escola l’entenem com una eina de motivació, de comunicació i
d’aprenentatge; per aquest motiu, el centre pretén relacionar el teatre
amb el creixement cognitiu i psicològic dels alumnes, al mateix temps
que els proposa conèixer el món del teatre a través de la representa-
ció de diferents gèneres teatrals. 
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Un dels objectius de l’escola és establir vincles entre el currículum
escolar i els tallers de teatre. És per això que es treballa de manera
coordinada amb els tutors dels alumnes i es potencia l’expressió oral
catalana. Amb aquests tallers teatrals, l’escola vol desenvolupar acti-
tuds d’autoconeixement, de respecte i dinàmiques de treball en grup
entre l’alumnat. Per tant, l’escola sempre ha fugit de la idea del «fes-
tival de teatre», ja que el que pretén és ensenyar tant el procés com
la mostra final.

Ens agrada fomentar la creativitat entre els alumnes amb l’acte de
creació, que està molt lligat a la imaginació i a la motivació. Com deia
la professora Lluïsa Fernández, «si no existeix una motivació interna, el
nen pot mirar i no veure-hi, escoltar i no sentir, saber i no percebre...». 

En la majoria de cursos, els alumnes creen l’essència de l’obra teatral
i ho fan a partir dels plantejaments dels talleristes, que guien i indiquen
el procés amb flexibilitat. El procés de treball en cadascuna de les deu
sessions esdevé fonamental i val a dir que no sempre és plàcid. El fet de
tenir unes sessions limitades i un compromís amb el públic fa que, de ve-
gades, es donin situacions que requereixen un reforç per part del tutor,
tant per assajar aspectes teatrals com per reflexionar sobre actituds mi-
llorables. Al final, les mostres que s’estrenen dalt de l’escenari sempre
acaben bé, com si tothom focalitzés l’atenció en un acte de generositat.
Des de fa anys, fem teatre a l’escola Bàrkeno per moltes raons, ja ho
hem dit. Seria llarg exposar tots els objectius que ens plantegem. En
les línies anteriors hem exposat alguns arguments; tanmateix, n’hi ha
un que és rellevant: la sensació de felicitat que senten els alumnes
quan fan teatre. e

“Em va agradar que tots els pares 

vinguessin a veure’m” (alumne de 5 anys)

“La mama va riure molt” (alumne de 5 anys)

“Fent teatre hem d’estar atents“ (alumne de 1r)

“Amb el teatre podem cantar, riure 

i moure el cos” (alumna de 1r)

“Aprenem a ser artistes” (alumne de 2n)

“Fer teatre ens fa sentir mEs grans” 

(alumna de 2n)

“Ens agrada molt perque es divertit, 

fem coses maques i riem” (alumne de 3r)

“El cinema mut fa molta grAcia” (alumna de 3r)

“Quan escollim els papers Es molt 

emocionant” (alumne de 4t)

“Els aplaudiments ens animen molt” 

(alumne de 4t)

“Aprenem a no tenir vergonya” (alumna de 5è)

“El teatre Es una activitat que ens agrada

a tots. Aprens dels temes que treballes 

i practiques aixo de saber-te expressar”

(alumne de 5è)

“En els tallers aprenem coses de teatre 

i de nosaltres mateixos” (alumna de 6è)

“Aprens a contactar amb el public 

i a superar-te” (alumne de 6è)

“El teatre es un projecte molt important 

a l’escola. es un eix transversal que aporta

gran motivacio” (mestra)

QUÈ ES TREBALLA A CADA CURS?

CURSOS TALLERS

P4-P5 Mim

1r Dansa

2n Circ

3r Cinema mut

4t Teatre i art

5è Interpretació text teatral

6è Creació i interpretació text teatral

COM ES TREBALLA?

Educació infantil • Encara no s’introdueix el concepte de 
Cicle inicial personatge.

• És coral i col·lectiu.
• Predomina el treball físic molt vinculat 

al joc.
• De l’expressió corporal (mim) es passa

a l’expressió corporal més música
(dansa) i s’arriba a l’expressió corporal
més habilitats (circ).

Cicle mitjà • Es treballa amb l’objectiu de representar.
Cicle superior • Es plantegen quatre nivells progressius

de personatge.
• S’enforteix la relació amb les matèries

curriculars.

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’



Observar, 
explorar 
i actuar!

Reflexions al voltant de les experiències 
d’expressió plàstica amb infants de 0 a 3 anys

Elisabet Ribes Riera 

Educadora de l’Escola Bressol Municipal Can Bacardí

L
es reflexions al voltant de la meva experiència en les estones
d’expressió plàstica amb infants de 0 a 3 anys m’han portat a
la conclusió que l’interès en aquestes edats se centra en el mo-
viment i en el plaer de notar que amb el seu moviment la ma-

tèria es transforma. Els nens i nenes observen, s’adonen dels avenços
i dels errors, interactuen amb un material o un altre, varien d’estris i su-
ports i, amb tot això, avaluen els resultats. 

Com a educadora, partint també del marc teòric, m’he adonat que,
com més instruments i més llenguatges els oferim, més possibilitats els
donem de representar la seva pròpia realitat i alhora contribuir al seu
desenvolupament com a persones. En aquest context, la complicitat
amb l’adult els ajuda a compartir sensacions, perquè un cop acaba el
plaer del moviment pel moviment, arriba el plaer de mirar allò que ha
passat, i amb la complicitat de l’adult observen el resultat de la seva
acció.

Aquests moments d’exploració són diversos: de vegades, es donen
amb una gota de puré o iogurt a sobre la taula, amb l’escuma que cau
a la pica quan ens rentem les mans, amb la sorra del pati...; varien els
suports i les matèries.

Habitualment, són les mans les que inicien les empremtes, però els
peus descalços o molls també produeixen empremtes de les quals l’in-
fant es fa conscient quan es gira i s’adona que el rastre l’ha deixat ell.
Quan descobreix que ell produeix les empremtes, les modifica, les es-
borra, en fa més..., tot per explorar que amb els diversos ritmes de la
seva acció pot transformar la matèria.

En aquestes edats, l’infant repeteix, tot i que les repeticions no són
idèntiques. Amb això, pretén assegurar-se que els seus assoliments no
són fruit de la casualitat, sinó una manera de ser i estar en el món. La
repetició fa possible avançar les accions, desenvolupar la seva capaci-
tat d’atenció i contribuir a ajustar-se al món extern.

L’acció per a ell és una suma d’experiències que aprèn a fer anar i a
utilitzar en els contextos en què les necessita. Per a nosaltres, les seves
accions de vegades poden semblar caòtiques, però formen part de suc-
cessius intents a través dels quals accedeix al coneixement de l’entorn.
La persona adulta ha d’afavorir i observar la seva acció, i extreure’n un
sentit.

Les estones de plàstica a l’escola bressol han de permetre a l’infant
explorar i manipular un seguit de materials que l’estimulin a passar a
l’acció. Nosaltres hem de posar al seu abast materials i estris atractius,
suports de grans dimensions (papers, terra, etc.) i elements que afa-
voreixin el traç (esponges, boles de paper, draps molls o boles de fang),

Les activitats de plàstica són una bona proposta per començar el procés d’observació i experimentació
que contribueix al desenvolupament i creixement com a persones dels infants de 0 a 3 anys. El
llenguatge plàstic en aquestes primeres edats se centra més en l’exploració, observació i manipulació
d’elements i tècniques, que en la producció. És important que l’infant, mentre experimenta i transforma
els elements de l’entorn, obtingui sensacions gratificants i, en definitiva, s’expressi com en qualsevol
dels altres llenguatges. Fotografies: Escola Bressol Municipal Can Bacardí
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que veu ha de poder ser interpretat com allò que ell ha produït. 
Si el criteri és d’una escola oberta a la participació de les famílies, la

decoració ha de preveure moments en què les famílies aportin pro-
duccions fetes a casa amb els infants, com una manera de vincular l’es-
cola i la família. 

Abans de realitzar una activitat d’expressió plàstica, és important fer
una doble reflexió. D’una banda, hem de meditar el criteri d’exploració
i manipulació dels elements plàstics i materials que els infants utilitza-
ran i transformaran amb la seva acció i, d’altra banda, si volem utilitzar
la producció per decorar, prèviament hem d’haver fet un plantejament
per decidir quin és l’efecte que volem aconseguir i quins materials hem
de proporcionar als infants per aconseguir allò que volem. 

Abans, però, d’oferir un material nou als infants, convé que nosal-
tres l’explorem i extraiem les conclusions del que ells en poden fer i de
quins resultats se’n deriven.

És important exposar allò que han fet els nostres infants de forma ori-
ginal i pensant en les possibilitats, que solen ser moltes, dels diferents
materials. Moltes vegades exposem les seves produccions en un sol pla,
normalment a les parets dels espais. Cal anar més enllà i pensar que
els espais es poden omplir en l’interior, que es pot decorar amb volums,

amb transparències; jugar amb la llum, amb el color, amb els
materials i les seves textures, i amb les formes de l’edi-

fici mateix. I així, crear decoracions sorprenents que
ajuden a dotar d’estètica i originalitat els espais on

ens movem i es mouen els nostres infants. Va
molt bé fer un estudi previ de la nostra escola i
pensar en possibilitats de decoracions en funció
de l’espai.

Normalment, la decoració de l’escola va molt
lligada a les diferents estacions de l’any i a les di-
ferents festes populars que es treballen dins del

currículum. Per això, moltes de les activitats de plàs-
tica que es realitzen van en funció de la festa que

es treballa en altres àmbits i dins d’un projecte globa-
litzador d’escola.

UNA SALA D’ART
No sempre del que experimentem en surten produccions, ja que de ve-
gades treballem sobre la taula, al sorral o a terra, però quan treballem
amb suports (DIN-A3, cartró, paper d’embalar, trossos d’escuma, etc.)
exposem els treballs perquè les famílies els vegin i se’ls enduguin a casa
(molt més significatiu que guardar-los en un àlbum) o d’altres vegades
decoren l’escola. És important tenir cura de l’estètica en la presentació
i exposició dels treballs. L’estètica de l’espai on els infants es desenvo-
lupen dóna un model d’organització i d’ordre on també es transmeten
uns valors de perfecció, netedat i bellesa.

Per això, exposem els materials com si es tractés d’una sala d’expo-
sicions. Hem de considerar que les produccions dels nostres infants són
obres d’art i cal exposar-les com a tals.

I per últim, és important mirar amb «ulls de nen»; si volem que ells
siguin conscients del que han fet, s’ha de pensar a posar-ho a una al-
çada apropiada. Ens hem d’ajupir i mirar les classes, els espais de l’es-
cola o el pati. D’aquesta manera, podrem adonar-nos de quina percepció
tenen de l’espai i de com és per a ells i elles l’entorn que els oferim per

e

amb un espai suficient que li permeti l’expansió del moviment i alhora
sentir-se acompanyat per l’atenció i l’actitud d’aprovació de l’adult que
està al seu costat.

ESPAI I TEMPS
Les activitats de plàstica requereixen una preparació adequada i un am-
bient tranquil, tant per als infants com per a l’educadora. Per això, de
vegades podem acompanyar la sessió amb música suau de fons i es
recomana que els infants vagin còmodes, amb roba que es pugui em-
brutar.

M’he adonat de la importància de tenir una persona de suport a la
classe durant aquestes activitats, tant perquè és millor treballar en pe-
tit grup com —i sobretot— com per ajudar quan es finalitza l’activitat,
ja que són infants molt petits i encara amb poca autonomia. També va
molt bé disposar de punts d’aigua a prop d’on es realitza l’activitat, tant
si és una sala apropiada com la mateixa aula o el pati.La durada de les
activitats sol ser de vint a trenta minuts.

La decoració dels espais de l’escola va molt en funció dels gustos es-
tètics del personal que hi treballa. Cal partir de diferents tipus de pro-
duccions per a la decoració, com les que fan els infants o bé les col·la-
boracions de les famílies.

És important que la decoració vagi en relació amb la lí-
nia pedagògica de l’escola. Si l’escola considera que
allò que aprèn l’infant ha de ser significatiu per a ell,
la decoració dels espais on passa la majoria del
temps ha de ser també significativa per a ell; allò

25APUNTSnúm. 74  gener 2011 e

TONUCCI, Francesco: Els materials. Eumo.

MALAGUZZI, L: Els cent llenguatges dels infants. Reggio Emilia / Rosa Sensat.

SANS, S: Diàlegs amb la sorra. Experiències i records d’un taller de plàstica.

Art-85.

SANS, S.; BALADA, M.: Col·lecció «Fragments del taller de plàstica Carrau Blau».

Rosa Sensat.

i

«L’interès en 
aquestes edats 
se centra en 

el moviment i en el
plaer de notar que 

la matèria es
transforma»
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Alexis Borràs

Digital Films

Avui en dia tots nosaltres estem im-
mersos en la societat de la informa-
ció, on rebem constantment l’impacte

de missatges audiovisuals. A casa tenim la te-
levisió presidint el menjador, una de les acti-
vitats preferides de lleure és anar al cinema i
cada cop fem servir més l’ordinador i els seus
derivats. La pantalla ha saltat de les sales de
cinema, on va néixer el llenguatge audiovi-
sual, per ocupar un lloc central en la societat
contemporània. La televisió, Internet, els vi-
deojocs, telèfons mòbils, agendes electròni-
ques i tota mena de dispositius utilitzen la
pantalla com a forma de comunicació. Les
pantalles s’han multiplicat i el llenguatge au-
diovisual ha envaït les nostres vides de forma
omnipresent. 

So, càmera, acció!
Play-Rec, nascut en el marc del Pla d’acció del PEC 2004-2007,
s’ha consolidat a la Mostra de Programes Culturals que
organitza l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. 
La seva prioritat ha estat sempre la qualitat de la formació i 
de la producció, la feina anterior al rodatge, guió, lectura de 
la imatge, anàlisi crítica i la formació d’equips de rodatge els
protagonistes dels quals han de ser sempre els nois i noies de
secundària i, al darrere, el professorat que fa de la formació que
rep en aquest àmbit una eina educativa adaptada a la motivació
de l’alumnat actual. Il·lustració: David Ballespí

Play-Rec introdueix el llenguatge i la producció cinematogràfica 
als instituts de secundària



27APUNTSnúm. 74  gener 2011 e

Les noies i els nois són els principals con-
sumidors de continguts audiovisuals i estan
contínuament en contacte amb la pluralitat
de pantalles. Miren el que els ofereixen, però
pocs cops tenen l’opció d’aprendre i reflexio-
nar sobre com es construeix aquesta narra-
tiva audiovisual.

Play-Rec són els tallers audiovisuals dels
Programes Culturals de l’Institut d’Educació
de l’Ajuntament de Barcelona. Ja no hi ha ex-
cusa per no aproximar-se a l’audiovisual com
a font de coneixement i reflexió. Play-Rec
ofereix la possibilitat al professorat de quinze
centres de secundària de la ciutat de Barce-
lona d’utilitzar el llenguatge audiovisual com
a eina d’aprenentatge a través d’unes ses-
sions de formació que realitzen Drac Màgic i
Digital Films, que culminen amb l’elaboració
d’un curtmetratge amb l’alumnat del seu
centre. Cada grup escriu el seu propi guió, re-
alitza un rodatge amb equipament professio-
nal que es cedeix a cada centre (càmeres de
vídeo HD, equip d’enregistrament de so, trí-
pode, etc.) i, finalment, editen el seu propi
curtmetratge. Els tallers finalitzen a la Mostra
dels Programes Culturals amb la projecció de
tots els treballs realitzats en una festa on els
nois i noies són els protagonistes tant a la
pantalla com al pati de butaques.

D’una banda, durant el programa Play-Rec
els professors i alumnes construeixen una mi-
rada crítica sobre la representació mediàtica:
trenquen el llaç màgic entre imatge i realitat,
desenvolupen l’esperit crític i potencien el tre-
ball en equip. Els alumnes reflexionen sobre
la diferència entre la realitat i la seva repre-
sentació mediàtica. Aprenen a fer una lectura
crítica i a qüestionar qui, com i per què s’han

construït les imatges que consumim i devo-
rem en el dia a dia. El que veiem no és mai
neutre; sempre hi ha un missatge, a vegades
és explícit, però d’altres està amagat entre la
seducció dels mitjans audiovisuals i les seves
imatges.

D’altra banda, durant els tallers Play–Rec
el professorat ensenya als seus alumnes les
tècniques de filmació i edició, que han prac-
ticat a les sessions de formació, per realitzar
una peça audiovisual de bona qualitat. Apre-
nen les nocions bàsiques del llenguatge au-
diovisual i treballen el pla com a unitat nar-
rativa, l’eix cinematogràfic com a base del
muntatge i la utilització de la llum i el so com
a recurs narratiu. Així mateix, practiquen les
bases tècniques cinematogràfiques en l’ús de
la càmera: el focus, la llum, balanç de blancs,
moviments de càmera, el trípode, i utilitzen el
material tècnic professional d’enregistrament
de so: la perxa, el micro, els auriculars i el ca-
blejat. És a dir, els professors i els alumnes
que participen en el Play-Rec són els prota-
gonistes d’un rodatge professional.

El cinema és un art col·lectiu; no és possible
realitzar un projecte audiovisual sense el tre-
ball i la coordinació de moltes persones.
Aquesta característica fa que els nois i noies
participants en els tallers hagin de treballar en

equip per assolir els seus objectius. D’aquesta
manera, en el procés creatiu dialogaran i es-
coltaran els companys i companyes i apren-
dran a prendre i a compartir decisions. Con-
cretament, coneixeran les funcions de cada
un dels rols que intervenen en un rodatge: el
paper del director com a responsable de l’or-
ganització de tot l’equip; la persona que fa
de càmera, encarregada de proposar un en-
quadrament i assegurar que la imatge gra-
vada sigui correcta en tots els aspectes for-
mals; l’ajudant de càmera, que ha de donar
suport en el muntatge del trípode i en el bon
funcionament de la càmera; el responsable
del so, que porta la perxa i s’encarrega de
triar on posar el micro per captar el so sense
aparèixer al pla; el claquetista, que s’encar-
rega d’escriure i controlar les preses filmades
i cantar claqueta abans de cada pla; l’script,
que s’assegura que es respectin els elements
de continuïtat, etc.

I per últim, no ens hem d’oblidar de les ac-
trius i actors que hauran de donar vida als
personatges del guió. L’alumnat fa els seus
propis càstings, organitza assajos i prepara les
interpretacions per tal d’oferir la màxima ve-
racitat a la història explicada.

En definitiva, Play-Rec és una activitat de
formació que obre les portes als professors i
professores al món del cinema i l’audiovisual
i facilita l’aprenentatge d’aquest llenguatge
contemporani tan present a les nostres vides.
Això sí, aprendrem a fer cinema a partir de la
pràctica, la creació i la màgia del cinema. So,
càmera, acció! e

Des de fa tres anys, Drac Màgic participa
en el projecte Play-Rec amb dues ses-

sions inicials de formació per al professorat
i, com a novetat d’aquest curs 2010-2011,
amb les trobades d’orientació dels guions,
prèvies al rodatge d’un curtmetratge. En les
sessions es proporcionen coneixements so-
bre el llenguatge i la narrativa audiovisual,
així com sobre la configuració i els meca-
nismes de significació de les imatges a par-
tir de la projecció de diferents fragments au-
diovisuals (cinema, publicitat, TV) que es
comenten amb el professorat. 

Són tallers d’anàlisi crítica i de debat que
treballen sobre els textos audiovisuals i on
s’expliquen continguts teòrics i eines meto-
dològiques que propicien una reflexió sobre
els sistemes de representació, els ordres na-
rratius, la construcció del punt de vista i la
consolidació d’un imaginari determinat.
L’objectiu és el de proporcionar orientacions
bàsiques sobre llenguatge cinematogràfic,
potenciar lectures crítiques dels textos au-
diovisuals i promoure representacions res-
pectuoses amb la diversitat social i cultural
que possibilitin que el procés de creació del

guió amb l’alumnat sigui creatiu i reflexiu.
Per tal de reforçar el treball de continguts del
guió, una de les novetats de la convocatòria
d’enguany de Play-Rec és que, a banda de
les dues sessions de formació, Drac Màgic
intervindrà en tres trobades d’orientació i as-
sessorament sobre els guions plantejats per
cada centre educatiu.

Blanca Granero
Drac Màgic

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ

«Els tallers 
finalitzen a la 
Mostra dels

Programes Culturals
amb la projecció de

tots els treballs 
realitzats.»

www.bcn.cat/imeb/pculturalsi
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Revolució
Laferrière
El quebequès Georges Laferrière defensa el teatre
com a mètode per acabar amb el «silenci a les aules»
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Les seves mans no paren de moure’s mentre parla. Desprèn un entusiasme vital i un fervor desmesurat.
No es tracta, però, de cap fanàtic. És simplement la creença ferma en la seva particular revolució. 
La que va iniciar a la seva terra, el Quebec, al Canadà, i que passeja per la resta del món. És la revolució
del teatre a les escoles, el mètode que creu que pot acabar amb el silenci a les aules i fer recuperar al
professorat el poder de seducció. És la revolució de Georges Laferrière. Convidat per l’IMEB, Laferrière
va ser a Barcelona per impartir un seminari per al professorat. Text: Bàrbara Munar i Oriol Guiu. Fotografia: Patricia Esteve

A
Georges Laferrière no l’espanta utilitzar la paraula revolució.
Ni tampoc fer-ho en l’àmbit de l’educació. Per a ell, la revo-
lució escolar implica transmetre el teatre a l’alumnat igual
com les matemàtiques o la llengua, però també que el pro-

fessorat cregui en la seva formació teatral i artística com a mètode:
«Aconseguirem uns alumnes més complets i uns professors i profes-
sores que aprendran a comunicar i transmetre els seus coneixements
amb més naturalitat».

Revolució en temps de crisi. «Abans el professor es sentia respectat
i tenia els nois i noies pendents d’ell», explica Laferrière. Ara molts pro-
fessors tenen dubtes sobre el seu talent, sobre la seva capacitat d’en-
senyar i, fins i tot, «tenen por d’entrar a l’aula». Per això, insisteix en
la capacitat del teatre i la formació artística com a solució.

Laferrière afirma que per aconseguir aquest triomf és «necessari que
l’escola deixi de ser contrària al plaer i la festa». La primera passa és
introduir les tècniques teatrals i de seducció a classe: «De la mateixa
manera que un director de teatre utilitza totes les eines i tècniques que
té a l’abast per demostrar els seus coneixements davant els actors, el
professor també ha d’utilitzar tot el que té a l’abast per certificar el seu
saber davant de l’alumnat». I per tant, el professorat també necessita
rebre una formació específica de teatre per millorar la seva capacitat
d’actuació davant d’un públic format per alumnes. 

Si un professor «entra a l’aula i no té la intenció de seduir els seus
estudiants, té un problema», afirma Laferrière, que fa un paral·lelisme
entre la relació amorosa i la relació entre l’alumne i el professor. Un
bon professor ha de sentir passió per allò que ensenya i ha de trans-
metre aquest sentiment al seu alumne. Per això, la segona cosa que el
professor ha de tenir sempre present és que «l’acte d’ensenyar no és
una tasca mecànica, sinó que requereix que el mestre s’adapti a cada
situació, reflexioni sobre les seves decisions educatives i, sobretot, és

molt important que tingui capacitat d’improvisació». Una qualitat que,
sens dubte, el teatre aporta.

Laferrière reitera, una vegada i una altra, que una educació de qua-
litat i amb èxit persegueix el «desenvolupament de l’alumne, a través
d’un currículum equilibrat i ampli», on no poden faltar la ciència ni la
tecnologia, però tampoc una vessant artística. 

Des de 1971, al Quebec (Canadà) el teatre forma part del currícu-
lum escolar i l’experiència diu que «ha estat molt positiva». Lafer-
rière explica que a l’educació primària es fan dues hores a la setmana
de teatre i a partir de secundària aquestes hores obligatòries es po-
den ampliar a sis amb una optativa de quatre hores setmanals. «A les
classes de teatre es desenvolupa el treball en grup i cooperatiu, es
treballa el respecte per la diferència, però també millorem l’expres-
sió oral, el control sobre el cos o la veu. Tot això forma l’alumnat»,
assegura.

Laferrière es passeja pel món explicant les virtuts de la seva «revo-
lució» i Barcelona l’ha escoltat moltes vegades. Una ciutat que, segons
ell, està més oberta que d’altres a introduir aquests canvis dins la seva
xarxa educativa perquè «té molta tradició teatral»; a canviar un mo-
del actual que ha portat «l’escola d’avui dia a no ser natural. Dins les
classes, els alumnes estan asseguts a taula sense dir res. L’escola ha in-
ventat el silenci i nosaltres li hem de retornar la paraula». e

Artista pedagog

Georges Laferrière és doctor en Filosofia i Ciències de
l’Educació i va ser decà de la Facultat d’Art de la Universitat

del Quebec durant sis anys. Laferrière també és actor, director,
professor i autor de diferents llibres sobre pedagogia artística i
ha participat a diferents congressos i seminaris internacionals a
París, Porto, Lisboa, Roma i Madrid. Es defineix a ell mateix com
un artista pedagog i va introduir el teatre com a assignatura
obligatòria al currículum escolar del Quebec l’any 1971. 
Ara la seva «obsessió» és expandir aquesta iniciativa a la resta
de ciutats.

«El professor ha d’utilitzar tot el que té 

a l’abast per certificar el seu saber davant 

de l’alumnat»

«Si un professor entra a l’aula i no té la 

intenció de seduir els seus alumnes, 

té un problema»

«A les classes de teatre es desenvolupa el

treball en grup i cooperatiu i millorem 

l’expressió oral i el control sobre el cos»



la
co

lu
m

n
a

J
oan Chamorro, director de la banda, i Montse
Jorba, la seva adjunta, han aconseguit que
l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu
esdevingui un referent indiscutible del jazz al

nostre país. 
Aquesta banda s’emmarca en la nova línia pe-

dagògica que l’escola va iniciar ja fa més de deu
anys. L’objectiu de l’escola va ser clar des d’un pri-
mer moment: s’ha de tocar l’instrument des del
principi, per donar ales a la creativitat, així com
aprendre rigorosament el llenguatge musical i
l’harmonia, tot emmarcat com cal en les diferents
agrupacions i combos que l’escola té en diferents
disciplines musicals. 

La Jazz Band, malgrat que la mitjana d’edat dels
seus components no supera els quinze anys, ja és
una formació veterana en el panorama jazzístic ca-
talà amb innombrables concerts, un disc gravat i el
reconeixement unànime de la crítica, com ara el
premi Enderrock 2010 de jazz. 

Al marge de totes aquestes fantàstiques referèn-
cies, aquest grup de músics no és fruit d’una ge-
neració espontània de virtuosos nascuda al nostre
barri, sinó el resultat d’una feina compromesa dels
seus components, dels seus directors i de tots els
mestres de l’escola. 

La docència assoleix un grau superlatiu quan el
mestre trasllada la seva passió a l’alumne i aquest
l’acaba estimant. Però això requereix un compro-
mís ferm i una feina exigent. L’esforç assoleix una
fertilitat extraordinària quan el clima que l’envolta
és rigorós, però al mateix temps agraït. Aquest és
precisament el que han aconseguit el Joan i la
Montse: crear un grup solidari, perquè la banda no
s’entén sense harmonia; han generat una gran res-
ponsabilitat individual, perquè el grup no pot fallar
per culpa meva. D’aquesta manera, ens han con-
tagiat l’alegria de conviure en la música.

Jesús Ferrer, Sergi Rodríguez i Antoni Martí

«La Columna» està oberta a la participació dels lectors i lectores
que vulguin fer-nos arribar les seves reflexions, pensaments, opi-
nions o anècdotes. L’extensió no pot superar els 2.700 caràcters
(comptant els espais en blanc). Envieu els vostres escrits a ime-
brevista@bcn.cat

LA COLUMNA
La Sant Andreu Jazz Band
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«De Bàrcino a BCN»
www.bcn.cat/historia

La història de la ciutat de Barcelona es troba àmpliament explicada
en nombrosos documents impresos, però avui en dia encara no
n’hi ha gaires referències a Internet. L’aparició del web «De Bàr-

cino a BCN» omple aquest espai a la xarxa de manera destacada per
la gran quantitat de continguts que presenta i per la diversitat d’infor-
macions històriques que posa al nostre abast.

El web es presenta com un recorregut per la història de la ciutat des
d’abans de la seva fundació fins als nostres dies. Va dirigit a tota mena
de públic amb una intenció evident d’apropar la història de la ciutat a
partir de tots els fets que han determinat la vida i les transformacions
de Barcelona.

És una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona dirigida per l’historia-
dor Jaume Sobrequés, catedràtic d’Història de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i els textos són dels historiadors Matilde V. Alsina i Daniel
Venteo. També hi col·laboren els historiadors Josep Maria Ainaud de
Lasarte, Cèlia Cañellas i Rosa Torán, així com diversos responsables de
les institucions destacades, que participen d’una manera molt directa
en tot el material multimèdia que acompanya la informació històrica
textual.

Des de l’aparició del web ara fa uns mesos, els continguts es van
presentant en quaranta-cinc capítols, que recullen els fets històrics de
manera cronològica, a raó d’un capítol setmanal que aporta informa-
ció sobre la vida de la ciutat. Fonamentats sobre una base textual molt
sòlida i estructurada, tots els continguts van acompanyats d’una gran
quantitat de vídeos, imatges i material bibliogràfic. Es pot triar l’idioma
de visualització entre català, castellà o anglès (en els cas d’aquests dos
últims, només varia la part textual). 

Mitjançant el web es pot realitzar una lectura de les diverses histò-
ries de la ciutat: la política, la social i la cultural, així com dels grans
moments de la vida de la ciutat o dels esdeveniments més difícils. El
textos i les imatges enumeren i descriuen els conceptes, els fets i els
personatges clau relacionats amb la història de Barcelona. Amb un es-
til directe i precís, predominen la localització espacial i la identificació
de persones i fets rellevants al llarg de l’evolució de la ciutat.

Si un dels objectius que planteja aquest web és el d’aportar infor-
mació i satisfer la curiositat de tothom que vulgui visitar o conèixer mi-
llor Barcelona, resulta evident que la visita i el seguiment dels diversos
apartats ho fan ben fàcil d’aconseguir. Però, a més, la importància i ri-
quesa dels materials també fan que se’n pugui fer un aprofitament di-
dàctic malgrat que no es plantegi directament cap objectiu educatiu.
Així doncs, cal destacar que els materials del web es poden utilitzar a
tots els nivells sempre que el docent tingui previst una tipologia d’ac-
tivitats adequada. 

Cal fer dues últimes constatacions: la primera és que aquest web de
ben segur satisfarà la curiositat de conèixer amb profunditat la histò-
ria de la ciutat, i la segona, que cal celebrar l’aparició d’un web de re-
ferència per a la història de Barcelona.

J. Miquel Albert
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La revista de la 
ciutat educadora

El llibre és una novetat, però el contingut no
ho és pas. L’expressió malestar docent ha
fet fortuna i fa temps, massa, que se’n

parla. El que és més nou és la forma d’abordar-
lo des d’un punt de vista narratiu. Una dona, pro-
fessora d’institut, envia una sèrie de correus elec-
trònics al seu fill (de vint-i-sis anys), que també és
professor d’institut. Les respostes del jove pro-
fessor no hi són; les pressuposem a partir dels
correus de la professora amb experiència. Entre
un, dos o tres correus hi apareix una glossa, la
qual representa un ens extern, fa la funció d’una
suposada mirada objectiva de les opinions que
s’expressen en els correus. 

Al llarg de la lectura també es va traslluint el ti-
pus de relació familiar que mantenen tots dos i el
pare del jove professor, el qual sentim anomenar
en determinades situacions. Aquest vincle de
proximitat permet que el llenguatge sigui molt
col·loquial i desenfadat, i a això respon segura-
ment la paraula canalla del títol.

L’opinió de l’autora dels correus es fa ressò de
tots els temes que circulen i que, sens dubte,
constitueixen un reflex del pensament d’una part
del professorat prou important (la LOGSE, mare

de totes les desgràcies; falta de nivell; falta d’au-
toritat; crítiques a la paraula motivació; adapta-
ció curricular, etc.).

És un llibre que convida a la reflexió, però in-
tueixo que tant el professorat com, en general, la
societat han pres unes postures prèvies sobre els
temes que s’hi tracten difícils de modificar. Tant
de bo la nova llei d’educació de Catalunya, la
LOE, amb un consens molt ampli, tingui un bon
nivell d’aplicació.

Roser Colomer
Biblioteca Artur Martorell

Retrato canalla del malestar
docente
Juan José Romera
Editorial Toro Mítico Els llibres que surten en aquesta secció els podeu

trobar a la Biblioteca Artur Martorell de l’Institut 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

www.bcn.cat/educacio/arturmartorell




