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RESUM. El text presenta una proposta nova de rela-
ció entre museus i escoles a través d’un cas concret 
que farà d’exemple: el projecte Tàndem d’imple-
mentació d’un programa d’educació visual i plàstica 
pel Servei Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo al 
Centre d’Educació Infantil i Primària La Carpa de 
l’Hospitalet de Llobregat. Les paraules que segueixen 
estan escrites per les dues persones que han dissenyat, 
gestionat i estant executant el projecte. El primer au-
tor, aquí com a responsable del Servei Educatiu de la 
Fundació Arranz-Bravo, docent i artista comissarial 
es centra a proposar i contextualitzar un nou model 
de relació entre museus i agents socials, abordant les 
raons del canvi i apuntant la línia argumental del cas 
d’estudi. El segon autor, artista i docent, analitza el 
contingut i el treball d’implementació de noves pe-
dagogies en l’àmbit del dibuix que ha estat realitzant 
durant els últims sis mesos a l’escola. El text mos-
tra tot l’espectre del treball, des de la detecció de les 
necessitats del centre fins a les respostes de l’equi-
pament cultural. L’article es focalitza en el vessant 
pràctic i pedagògic a través de la implementació del 
dibuix a l’escola com una eina per pensar. La carac-
terística metodològica destacable en aquest punt és 
utilitzar el centre educatiu com un laboratori.

PARAULES CLAU: Didàctica del museu, dibuix a 
mà alçada, pedagogia, ensenyament primari, ense-
nyament artístic.

ABSTRACT. The text introduces a new proposal of 
relationship between museums and schools through 
an specific case that will work as an example: the 
Tàndem project developed to implement a pro-
gram of visual arts and art education in Escola La 
Carpa, in l’Hospitalet de Llobregat, by the Educa-
tional Department of Fundació Arranz-Bravo. The 
two authors have both designed and are currently 
executing the project. The first author, here as the 
responsible for the Educational Department of Fun-
dació Arranz-Bravo, focuses on proposing and con-
textualizing this new relationship model between 
museums and society, addressing the reasons for 
change and pointing out the story line of the case 
study. The second author, artist and teacher, analyzes 
the content and the work of implementing new ped-
agogies in the drawing field; this has been carried 
out at the school during the last six months. The text 
shows the entire spectrum of the project, since the 
detection of the school needs to the responses of-
fered by the cultural equipment. The article focuses 
on the practical and pedagogical view of its imple-
mentation through drawing at the school as a tool 
for thinking. The methodological characteristic is to 
use the educational center as a laboratory.

KEYWORDS: Didactics of the museum, freehand 
drawing, pedagogy, primary education, art educa-
tion.
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INTRODUCCIÓ

La implementació generalitzada de serveis educatius a tots els cen-
tres d’art de Catalunya és relativament recent i s’ha anat consolidant 
durant els últims 10 anys. Ara bé, quines són les raons d’aquest crei-
xement? Quin és el model de relació entre aquests serveis i les esco-
les? Té sentit mantenir-lo? Seguint a Villa (2017) potser ara, en un 
temps en què els sabers es col·lectivitzen, ens trobem davant d’una 
oportunitat per explorar una nova institucionalitat més adequada 
a la complexitat del moment? Presentem doncs una nova proposta 
sobre com les institucions de l’art es poden relacionar amb les esco-
les de primària a partir de l’experiència dels autors. 

Els que subscrivim el text treballem en docència i recerca uni-
versitària, en projectes professionals de comissariat i d’artista i en 
tasques educatives a diferents centres d’art de Catalunya. En els 
últims 6 anys, a través de diferents projectes, s’han dissenyat i exe-
cutat les programacions educatives de la Fundació Arranz-Bravo 
(FAB a partir d’ara), del Centre d’Art i Creació Can Manyé i de 
Can Sisteré Centre d’Art Contemporani. En aquest article espe-
culem sobre les raons que van portar a la creació d’aquests serveis 
educatius i presentem el cas amb el que ara estem treballant: el pro-
jecte Tàndem1 entre la FAB i l’escola La Carpa. 

Metodològicament, el text és una explicació de cas que desplega 
l’especulació i el disturbi. A través de la presentació del cas que 
ens ocupa laboralment –el disseny de la programació de l’educació 
visual i plàstica de primària de l’escola la Carpa– i de –la relació 
que s’ha establert en els últims anys entre escoles de primària de 
la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat i la Fundació Arranz-Bravo–, 
plantegem dos eixos. D’una banda ens preguntem quin ha de ser 
el vector de relació entre la institució museu i l’escola, i de l’altra 
repensem el dia a dia de l’assignatura de visual i plàstica. En con-
cret, en aquest article, ens centrem en el paper del dibuix com a 
eina per pensar.

ELS SERVEIS EDUCATIUS

L’aparició de serveis educatius arreu del territori va ser un fenomen 
destacat entre 2008 i 2014. En aquell moment la crisi econòmica 
estava sacsejant amb força els ciments de la major part de les llars 
catalanes, les retallades i la falta de recursos eren evidents. En un 
moment en què no hi havia diners circulant calia mesurar on es 
posaven els recursos. Molts espais d’art van veure la seva activitat 
en risc; el model imperant d’inauguracions sense públic i d’expo-
sicions sense visitants tenia els dies comptats. Siguem honestos, 
l’art contemporani està desconnectat de la societat. La Brillo box 

1 «FEM TÀNDEM L’H és un 
projecte de singularització de les 
escoles públiques de L’Hospitalet 
mitjançant un element d’excel·lèn-
cia del camp de les arts, la cultura 
i les ciències. Vol desenvolupar la 
funció educativa de la cultura en-
fortint els vincles i la col·laboració 
dels equipaments culturals amb les 
escoles públiques de L’Hospitalet.» 
(l-h.cat, s.d.)



HER&MUS 19 | OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018 I PP. 73-90 76

MONOGRAFÍAS

ARTUR MUÑOZ CAMACHO | ENRIC FONT COMPANY
NOUS MODELS DE RELACIÓ: EL SERVEI EDUCATIU DE LA 

FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO I L’ESCOLA LA CARPA

de Warhol (Danto, 2010) acabà amb la recerca ontològica avant-
guardista i propulsà l’art cap a un nou territori en el que encara ens 
trobem. Si l’art pot ser qualsevol cosa vist des d’un punt de vista 
determinat, què el diferencia de la resta dels objectes del món? 
Dickie (1975) esgrimeix raons institucionals que, de fet, la falta de 
recursos de la crisi del 2008 va posar en dubte. Si la institució és 
qui ha de dictar els paràmetres que marquen què és valuós com a 
obra d’art quan al contribuent li és igual què és l’art, quin sentit 
té mantenir la institució? El ciutadà percep que invertir en carre-
teres, autopistes o hospitals repercuteix en la seva qualitat de vida, 
però què aporta l’art contemporani, quan una caixa de productes 
de neteja o una aspiradora poden esdevenir art? En aquest con-
text de falta d’interès social i d’escassetat de recursos apareix amb 
força la idea del Servei Educatiu; genera visitants a curt termini i 
públic a llarg, i neteja les institucions de qualsevol dubte sobre el 
seu sentit i utilitat. La maniobra és, sens dubte, brillant. Davant 
d’unes retallades ferotges els museus i centres d’art havien de jus-
tificar la seva tasca. Així les direccions dels museus es van bolcar 
sobre les xifres; calia fer entrar el màxim nombre d’infants per po-
der justificar la injecció de capital, o si més no per poder mantenir 
les inversions. Si podien fer entrar a dos grups de 25 alumnes + 2 
mestres cada matí, la ràtio de visitants augmentava per sobre dels 
500 visitants al mes. A més a més, no calia ser molt exigent amb 
els continguts, els nens al final no es queixen i els mestres tenen 
poca formació sobre art.

Ara bé, les coses no només es mouen per raons econòmiques. 
Els serveis educatius estan plens de bons professionals que creuen 
en la seva feina i la fan de manera excel·lent. Les raons de l’apor-
tació de capital sobre els recursos dels serveis educatius són eco-
nòmiques? Sí. És pervers? També. Això no vol dir que no s’estigui 
fent una tasca excel·lent ni que el que es faci no sigui útil. Estem 
convençuts que l’art és del tot imprescindible per a construir una 
societat més lliure i més crítica. El panorama és complex i tot so-
vint els paràmetres que mouen l’art s’assemblen més a la venda de 
pantalons que no pas a la reflexió intel·lectual. Però això tampoc 
és un problema greu i d’alternatives n’hi ha, per exemple, en la re-
cerca artística2. 

Ara per ara trobem que els serveis educatius s’han consolidat; 
els museus ofereixen projectes pedagògics de cap de setmana per 
famílies i la relació amb les escoles és prou sòlida. Cal en aquest 
moment replantejar-se dos aspectes importants: d’una banda me-
surar la capacitat real d’incidència que els serveis educatius estan 
tenint en l’educació dels infants i de l’altre revisar els continguts 
–què ha d’ensenyar el museu–. El model de visita, o de visita-taller 

2 La recerca artística es refereix a 
aquella pràctica d’art que té com a 
principal objectiu la generació de 
coneixement. Molt interessant en 
aquest sentit és l’article de Gerard 
Vilar «El valor cognitivo del arte» 
(2017)
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no és efectiu. No podem pretendre que amb un màxim de tres ho-
res l’any els infants aprenguin res. L’experiència serà enriquidora, 
segur. Però no és suficient. Pel que fa als continguts la cosa també 
és complexa, tal com explica Hernández (2010) històricament hi 
ha diverses models a l’hora d’afrontar l’ensenyament de l’art a les 
escoles. Els serveis educatius han de decidir què i com ensenyar, 
evidentment hi ha d’haver també un perquè. La nostra proposta és 
que el museu posi els seu continguts i coneixements al servei de les 
necessitats dels docents. El museu és qui s’ha d’adaptar a l’escola, 
això no significa limitar-se a allò que els docents coneixen.  El que 
podem fer és preguntar-nos i preguntar per les necessitats del pú-
blic –en aquest cas l’escola– i respondre en conseqüència amb tot 
el nostre potencial.

LA FAB

Per tal de continuar ens referirem a l’experiència recollida al Servei 
Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo doncs és a partir d’aquesta 
que formulem les nostres tesis. Quan vam començar l’activitat 
l’any 2010 el pilar principal va establir-se en les visites-taller. Ràpi-
dament però, ens vam adonar que era molt més interessant formar 
als docents en educació artística que dedicar esforços a petites càp-
sules amb una finalitat, com ja hem explicat, d’arrel més burocrà-
tica que no pas educativa. Per aquesta raó vam dissenyar un curs 
anomenat Apropa’t a l’art que es va implementar a sis escoles de 
l’Hospitalet del Llobregat. Donat que defensem un canvi de mo-
del on es prima la qualitat i la capacitat d’influència, aquell curs 
de formació va portar-nos sense haver-nos-ho plantejat a establir 
relacions de llarga duració entre els centres escolars i la institució 
museu. Bona mostra són el projecte Tàndem amb l’escola la Carpa 
–al qual dediquem gran part d’aquest article–, l’ApS3 Art als murs 
amb l’escola Gornal o la tasca que hem desenvolupat també com a 
part del Servei Educatiu al Centre d’Art i Creació Can Manyé tant 
amb l’escola Fabra com amb l’escola La Serreta d’Alella.

La nostra voluntat ha estat sempre la de posar-nos al costat d’esco-
les, instituts, associacions i institucions per a respondre a les necessi-
tats i preguntes que se’ns feien però és a mesura que anem treballant 
que ens adonem que el model vertical no funciona. És per això que 
no ens comportem seguint un model de poder, ens sentim servidors 
públics i és per això que escoltem les demandes dels nostres usuaris 
i reaccionem en conseqüència. Sempre hem treballat a centres de 
petites dimensions, amb molt pocs recursos i pressupost reduït. La 
nostra feblesa ha estat alhora la nostra força, i és el que ens ha per-
mès adonar-nos de què existeixen altres models de relació. Com que 

3 Les sigles APS signifiquen Apre-
nentatge i servei. Es tracta d’una 
metodología educativa que articula 
els procesos d’aprenentatge a través 
del servei a la comunitat (Universi-
tat de Barcelona, sd)
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hem creat Serveis Educatiu petits, hem pogut funcionar amb estra-
tègies de guerrilla. Ens hem mogut despresa i ens hem adaptat a les 
necessitats del moment amb molta facilitat. Això ens ha portat, com 
hem dit, a proposar un canvi de model dels serveis educatius dels 
museus que entren de ple a l’estructura de l’escola proposant contin-
guts i aportant solucions a les problemàtiques dels centres, aportant 
propostes des del coneixement i el contingut.

PROJECTE TÀNDEM A L’ESCOLA LA CARPA

El curs 2014-15 la Fundació Arranz-Bravo i l’escola la Carpa van 
començar la seva relació. L’escola va decidir emprendre la formació 
Apropa’t a l’art, de la que ja hem parlat poques línies més amunt, que 
la Fundació Arranz-Bravo oferta. Un curs per a professors en el que 
l’objectiu principal és formar al professorat en art i debatre l’execu-
ció de l’àrea de visual i plàstica a les escoles. Després d’un any i mig 
d’intens treball vam produir un dels projectes educatius més signi-
ficatius de la FAB: Rastres de grafit a totes les aules per totes les taules 
(Figura 1). Des d’aquell moment la relació entre ambdós agents es va 
solidificar i expandir. La primera mostra data del curs 2016-17, mo-
ment en que l’escola va recórrer al Servei Educatiu per tal que ajudés 
en la realització del projecte d’ERASMUS plus Colorfull of Europe.  

És per aquesta raó que des del Departament d’Educació de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, l’escola la Carpa i la 
FAB es va valorar positivament iniciar un projecte Tàndem entre 
ambdues entitats. L’objectiu d’aquesta mena de relacions és esta-
blir llaços sòlids entre les institucions i les escoles amb l’objectiu 
de millorar la pràctica docent. Així es van definir uns objectius per 
l’any 2017 que es van assolir satisfactòriament:

1. Proposar noves maneres d’encarar la visual i plàstica, 
segons els resultats obtinguts el curs 2015-16 durant la 
realització del curs Apropa’t a l’art.

2. Donat que no tot el professorat s’havia involucrat en 
la formació Apropa’t a l’art, fer que tot el coneixement 
obtingut en aquell curs arribés a tothom.

3. Engrescar i mostrar al claustre noves maneres d’aca-
rar la docència que fomentessin l’interès, el treball au-
tònom, l’esperit crític i la descoberta del medi mit-
jançant el treball per projectes.

Un cop assumits els objectius del curs 2017, es va detectar que el 
claustre tenia interès en què el Servei Educatiu de la FAB els ajudés 
a impartir l’assignatura de visual i plàstica. Per aquesta raó es va 
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pactar que el projecte Tàndem es dedicaria a generar un nou pro-
grama de l’assignatura per a primària. 

CREACIÓ D’UN NOU PROGRAMA DE VISUAL I PLÀSTICA 

Així doncs, durant el quart trimestre de l’any 2017 l’equip direc-
tiu de l’escola la Carpa i el Servei Educatiu de la FAB vam dissen-
yar una estratègia que ens permetés assolir els objectius proposats. 
Com que el currículum no és clar, ni fàcil i té problemes de cate-
gorització es va decidir aplicar les tesi que havíem generat durant 
els anys anteriors: vam reorganitzar el currículum en tres grans 
blocs: el coneixement del patrimoni social i cultural, la comuni-
cació no verbal i la creativitat. 

La creativitat, barrejant les idees de Ken Robinson (TED, 2006) 
i de Joan González (Director del Centre d’Art Contemporani Can 
Sisteré), és aquella estratègia que ens permet fer-nos preguntes i 
respondre de forma innovadora. La creativitat està doncs a les ci-
ències i a les arts, a les lletres i als nombres i és allò que ens permet 

Figura 1. Resultat de la primera 
experiència entre la FAB i l’escola 
La Carpa. Font: els autors.
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millorar l’estat actual de les coses. És per això que des del projecte 
Tàndem entenem que la millor manera de treballar la creativitat 
és a través de la resolució de problemes. L’infant aprèn a ser cre-
atiu resolent i plantejant problemes. La nostra proposta és que la 
programació utilitzi la creativitat com una eina per a l’assoliment 
de continguts.

El pilar de continguts és per a nosaltres el coneixement del patri-
moni social i cultural. Dins l’assignatura de visual i plàstica ente-
nem és troncal que els infants tinguin suficients eines per assumir 
qualsevol peça d’art sense perjudicis i amb recursos que els per-
metin copsar el seu sentit. La programació es basa en la història de 
l’art des de l’edat mitjana fins a l’actualitat. Per tal de facilitar l’or-
ganització dels continguts hem dividit el programa en tres grans 
línies de pensament artístic: figuració, abstracció i art conceptual. 
El coneixement del patrimoni cultural tant proper com llunyà es 
desenvolupa dins d’aquests grans blocs. Centrem coneixement del 
patrimoni cultural llunyà en els grans artistes de l’art universal en 
totes les seves disciplines, mentre que pel que fa a l’entorn proper, 
la FAB centra l’atenció per la seva tasca impulsora del talent jove.

Per acabar la tríada amb què hem desglossat el currículum resta 
afegir que els nostres infants han d’assolir habilitats que els per-
metin comprendre i realitzar la comunicació no verbal. És evident 
que conèixer la història de l’art a través de pràctiques creatives és 
una eina essencial i eficaç per assolir coneixements de comunica-
ció no verbal, o més ben dit no textual. Però l’aposta específica per 
tractar aquest apartat ha estat la de centrar-nos en un antic i obli-
dat amic (o enemic) de la visual i plàstica: el dibuix. Marta Boan, 
joiera destacable, ho explica molt bé; ella no dibuixa, pensa a través 
del dibuix, en aquest sentit ens recorda a l’ideari de Focault (Far-
rés, 2014) que entenia l’escriptura com una pràctica activadora de 
pensament i no com a una plasmació del pensament. La nostra 
proposta educativa entén el dibuix doncs com a una palanca acti-
vadora de l’activitat pensadora. 

EL DIBUIX I LA COMUNICACIÓ NO VERBAL

Entenem el dibuix, més enllà de la representació gràfica, com una 
activitat polièdrica amb múltiples aproximacions i objectius, amb 
les que introduïm el valor d’una activitat essencial, la de compren-
dre i anomenar les coses (Gómez, 1995). El dibuix ens permet sa-
tisfer necessitats comunicatives i expressives. Ens ajuda a interpre-
tar el món i, si volem, crear-ne un de nostre. Evidencia la nostra la 
capacitat de comprensió: només podem representar acuradament 
allò que comprenem. Esdevé un mesurador de l’habilitat d’obser-
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vació i d’entendre i és una útil eina per aprendre, validant la idea 
que només es dibuixa allò que s’entén (Gómez, Cabezas i Bordes, 
2005); demana d’una observació activa on s’ajunten la fascinació 
per resseguir amb una línia el contorn d’un objecte i la satisfacció 
de comprendre la seva estructura. 

El dibuix, en quant activitat manual, evidencia l’inqüestionable 
valor de l’expressió. Immersos en un món de pantalles, és una ac-
tivitat directa del nostre cos. En un entorn mediatitzat, ens fascina 
l’escena del nen capficat construint una imatge a mà, amb un lla-
pis sobre un paper. És una activitat directa que permet diversitat 
absoluta, reflex de la individualitat expressiva. Amb una varietat 
infinita de registres gràfics, ens fa valorar la mirada diversa (Sans 
i Balada, 2008), una mirada que ens obliga a desenvolupar hàbits 
de percepció i observació.  

A través de l’experimentació, intentem que els infants valorin les 
qualitats plàstiques i les possibilitats del traç, i aprenguin a apre-
ciar les pròpies produccions, afegint un aprenentatge tècnic que 
els dotarà d’una major llibertat expressiva i comunicativa. El nos-
tre objectiu principal, doncs, és que els nens i nenes entenguin el 
dibuix com una triple eina: de representació, de comunicació i de 
creació, una eina que els permetrà desenvolupar les dimensions de 
les Competències bàsiques de l’àmbit artístic d’Educació Primària: 
dimensió percepció, comprensió i valoració; dimensió interpreta-
ció i producció; i la dimensió imaginació i creativitat (Generalitat 
de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 2016).

Tot aquest treball l’encarem amb una mentalitat metodològica de 
laboratori, d’experimentació i de treball pràctic: plantegem propos-
tes obertes, observem la recepció per part dels infants, i valorem si el 
treball proposat és el que correspon a cada nivell determinat; a par-
tir de la resposta, ajustem les activitats. S’abandona així la pràctica 
vertical i unidireccional a què ens tenia acostumada la pedagogia. 
L’escola, amb les seves necessitats, esdevé l’eix central al voltant del 
qual orbita la pràctica pedagògica, que ja no es proposa des de des-
patxos sinó que obre la seva praxi: cerca els problemes i les neces-
sitats a l’escola i el seu entorn, demana ajuda externa a la institució 
museu i valida les seves hipòtesis amb el treball amb els infants. L’es-
cola és doncs qui genera el treball –les preguntes, els problemes, les 
necessitats...– i alhora l’espai on es testen i es proposen les solucions.

EXPERIÈNCIES DE DIBUIX

Perquè dibuixar és pensar, no d’una manera lògica i discursiva 
com en el pensament verbal, sinó a través d’un exercici mental 
de tipus intuïtiu (Torres i Juanola, 1998), organitzem les clas-
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ses com sessions de treball monogràfiques on proposem pro-
blemes i reptes de representació gràfica. Si hi hagués una solu-
ció, aquesta no seria única; cerquem estratègies, procediments 
i recursos. 

Intentem que les situacions d’aprenentatge es produeixin a tra-
vés d’experiències de dibuix atractives. El fet de demanar un esforç 
als nens i nenes no impedeix que cada sessió tingui elements que 
els estimulin. Perquè l’infant agraeix saber en tot moment què és 
el que ha de fer i quin és l’objectiu d’aprenentatge, el fem partícip 
d’unes instruccions i consignes clares. Proposem, però, un desen-
volupament obert, treballant amb un ventall d’activitats opcionals 
dins del mateix contingut. Les sessions preveuen, així, variants 
d’execució que permetin reorientar-les i modificar-les per man-
tenir l’interès i l’atenció constants. Això comporta disposar d’un 
docent capaç de reconduir els processos de treball. El projecte, lla-
vors, esdevé un veritable laboratori que evoluciona i es reinventa 
en cada sessió.

Volem que l’infant sigui el protagonista de les seves descobertes. 
L’experimentació el portarà a plantejar-se dubtes, conflictes cog-
nitius, que l’obligaran a fer petits descobriments que són la base de 
l’aprenentatge significatiu. La intervenció docent serà un acompa-
nyament en la recerca gràfica, suggerint-li noves possibilitats quan 
li sigui difícil saber per on avançar. 

Prioritzem els processos per davant dels resultats. Si bé en les ses-
sions plantegem un treball específic, la nostra fita és un aprenen-
tatge global que s’acabarà assolint al final del cicle superior.

L’ESPECIALISTA DE DIBUIX 

Malgrat que l’objectiu del programa és que siguin els i les tutores 
els qui apliquin la proposta curricular de l’àrea d’Educació Visual 
i Plàstica, la part de dibuix compta amb la presència de l’especi-
alista. Aquest és qui dissenya el contingut general del projecte i 
prepara i imparteix cada trimestre una classe presencial a tots els 
grups; així s’assegura el contacte directe amb l’activitat docent i la 
valoració de l’adequació i el desenvolupament real de les activitats. 
Als ulls dels nens i nenes, ofereix el valor de ser un artista profes-
sional que treballa amb ells, aportant motivació i curiositat. L’es-
pecialista condueix la seva sessió i dóna consignes; no es presenta 
com un model –imposat– a seguir, sinó com un guia que proposa 
diferents situacions de treball de les que es derivarà un aprenen-
tatge específic. L’especialista dissenya també el contingut de dues 
classes de continuïtat que realitzaran els tutors i les tutores a l’aula 
després de la seva sessió presencial.  
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ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS I ESTRUCTURA DE LES CLASSES

Hem dividit l’estructura general del programa en tres blocs de 
contingut: Figuració, Abstracció i Concepte. Aquests determinen 
els tipus d’activitats a desenvolupar (Taula 1):

1. Primer trimestre: Figuració, a través de tres àmbits 
vinculats a la representació de la realitat, les activitats 
de memòria i els dibuixos d’imaginació. 

2. Segon trimestre: Abstracció. Útil per a entendre el 
llenguatge visual de la nostra societat, ple de formes 
sintetitzades i abstractes, i poder representar elements 
del món quotidià a través de codis no figuratius.

3. Tercer trimestre: Concepte. Propostes vinculades a 
la descripció d’instruccions i codis visuals que, més 
enllà de la figuració, permeten transmetre informa-
ció com, per exemple, els mapes o fulls d’instruc-
cions visuals.

Verticalment, ens proposem tres objectius de treball específics 
del dibuix per a cada cicle: 

1. En el Cicle Inicial, focalitzarem el treball en l’obser-
vació i el traç.

2. En el Cicle Mitjà, continuarem amb el treball realit-
zat i afegirem la comprensió.

3. En el Cicle Superior, ens centrarem en la representació.

Educació Primària

Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior

1er. 2n. 3r. 4rt. 5è. 6è.

Trim. Bloc temàtic A través de… Objectius

1r Representació 
(figuració)

Descripció i 
representació

Observació i 
traç

Observació i 
traç
+

Comprensió

Representació
Memòria

Imaginació

2n Abstracció —

3er Concepte —

LES PRIMERES CLASSES. ELS TREBALLS AMB LA LÍNIA.

El projecte ha començat a implantar-se el segon semestre del curs 
2017-2018 a 1r i 2n, iniciant el contingut dins del bloc d’Abstrac-

Taula 1. Organització de de temes 
i objectius. Font: els autors.
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ció. Com a mostra del tipus de treball realitzat, comentarem part 
del contingut de les dues sessions inicials de 1r.

En la primera, ens hem proposat treballar només amb la línia. 
Sobre petits papers de bloc de notes, les primeres exploracions han 
consistit a dibuixar línies horitzontals en el centre del full, de cos-
tat a costat; a partir d’aquí hem anat incrementant la complexitat 
amb la repetició de línies. Primer en la mateixa direcció i, després, 
en diferents direccions, treballant densitat i complexitat (Figura 2) 
a partir del més senzill. El que per nosaltres, adults, és quelcom 
conegut i extremadament simple, per l’infant esdevé un món ple 
de possibilitats que l’acompanyem a descobrir.

La segona exploració ha vingut generada per la continuïtat a 
partir d’ajuntar fulls amb una única línia dibuixada. Això els ha 
permès crear una línia, i un dibuix, de grans dimensions. El for-
mat obert de la sessió, com es mostra en la Figura 3, ha facilitat 
l’exploració expandint les composicions a la paret, sobre les tau-
les i el terra. Fer girs i encreuaments els ha abocat a la necessitat 
d’haver-se «d’inventar» variacions senzilles partir de la línia recta. 
Cada petita troballa s’ha celebrat com un gran descobriment.

Figura 2. Treball amb línies i 
densitats. Font: els autors.
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La sessió del tercer trimestre, ja dins del bloc Conceptual, s’ha dut 
a terme amb una activitat vinculada a mapes i a la representació de 
senzills recorreguts. Ens hem proposat transformar conceptes abs-
tractes en imatges, vinculant l’empremta gràfica amb allò que la ge-
nera, i treballant d’una manera indirecta el traç. Això ens ha permès 
ampliar les possibilitats comunicatives de la línia treballant, alhora, 
sobre les relacions espacials entre els elements de les produccions 
gràfiques. 

La sessió està inspirada en els treballs de traç i motricitat de Gisèle 
Calmy (1976) i Liliane Lurçat (1980)4, considerant també aportaci-
ons més recents com les de Sugrañes i Àngel (2007). Aporta elements 
transversals, no exclusius del dibuix, estretament vinculats a la psico-
motricitat i a la percepció de l’espai i les formes i que s’evidencien amb 
la representació gràfica: posició dels elements en el suport gràfic, ori-
entació, formes obertes i tancades, continuïtat, direccionalitat del traç 
i sentit de rotació del gir. Amb el traspàs al paper, aquest es converteix 
en l’espai pla, bidimensional, on representem aquella escena que ens 
interessa, situant-la i emmarcant-la entre els quatre límits.

4 Aquestes dues autores realitzen 
els seus estudis i treballs sobretot 
en l’àmbit de la psicomotricitat i en 
Educació Infantil; ens ha semblat 
interessant, però, aplicar aquest con-
tingut a Primària perquè està molt 
relacionat a l’empremta del recorre-
gut, al traç, facilitant la continuació 
del treball realitzat amb la línia i afe-
gint un contingut conceptual.

Figura 3. Treball expansiu de 
la línia sobre el terra de la 
classe. Font: els autors.
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Les sessions les hem desenvolupat en el gran pati de sorra de l’es-
cola, demostrant als nens i nenes que l’activitat del dibuix també 
la podem realitzar fora de l’entorn escolar convencional. A través 
de tres dinàmiques diferents, utilitzant fileres i retícules de cons de 
colors i barres de plàstic, com podem veure en la Figura 4, els nens 
i nenes han hagut de representar gràficament aquests elements i els 
recorreguts que han fet al seu voltant.

En aquesta sessió hi ha una clara vinculació amb el joc. Aquest és 
pels nens i nenes una font d’ensenyament indispensable i insubs-
tituïble (Farreny i Roman, 1997). Ho valorem i ho tenim present 
en properes sessions sobretot a Cicle Inicial. 

QUALITATS GRÀFIQUES, PLÀSTIQUES I 
ESTÈTIQUES DE LES REPRESENTACIONS

Com podem veure en la Figura 5a, a més del valor d’aprenentatge 
de les sessions descrites, aquestes han generat uns dibuixos amb al-
tes qualitats estètiques. Atribuïm la bellesa d’alguns dels recorre-

Figura 4. Un nen realitza un 
senzill recorregut i un company 
el dibuixa. Font: els autors.
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guts a la contundència del traç i al seu valor d’afirmació inequí-
voca. Això ens porta a comentar breument el resultat visual de les 
primeres activitats realitzades amb els grups de 2n on, a partir de la 
línia, els vam proposar construir senzilles seqüències de triangles i 
quadrats. Com s’aprecia en la Figura 5b, a través d’un treball amb 
concentració per aconseguir unes línies dibuixades amb precisió, i 
seguint unes determinades pautes, també es van generar imatges de 
gran potència visual; aquestes evidencien diferents ritmes de treball, 
comprensió i concentració, generant una atractiva varietat de regis-
tres gràfics; els infants ho van poder valorar en la seva contemplació.

CONCLUSIONS

En aquestes pàgines hem pogut veure la nostra proposta de treball 
a l’escola La Carpa des d’una visió dels continguts i des del seu ves-
sant pràctic. Això ens porta a afirmar que el model imperant de 
servei educatiu dels museus està obsolet, ja que les raons de la seva 
implantació no responen a objectius pedagògics reals. Superada 
ja la visita per la visita taller, cal anar més enllà i aprofitar l’opor-
tunitat que tenim. Els serveis educatius estan allà per usar-los, 

Figura 5a. Les activitats 
proposades de recorreguts 
generen imatges de gran atractiu 
visual. Font: els autors.
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fem-ho d’una forma efectiva i real. Seguint l’experiència de la FAB, 
la nostra aposta demana establir relacions a mida i de llarga duració. 
Un exemple clar és el projecte Tàndem que hem presentat; els serveis 
educatius tant s’han de posar al servei de les necessitats pedagògiques 
dels usuaris com han de proposar noves formes d’actuació. 

L’escola La Carpa i el Servei Educatiu de la FAB s’han embarcat en el 
disseny de la programació de l’àrea de Visual i plàstica. Després de l’es-
tudi del currículum s’ha arribat a la conclusió que per tal d’aplicar-lo 
amb facilitat cal dividir-lo en tres grans blocs: el patrimoni social i cul-
tural –com a eix vertebrador–, la creativitat entesa com a la resolució de 
problemes –que s’erigeix com a element transversal– i la comunicació no 
verbal –explicada a través del dibuix–. En aquest article hem posat l’èm-
fasi en el desenvolupament de les activitats de comunicació no verbal, en 
quant és la part que ja s’ha començat a aplicar. Entenem el dibuix com 
una eina de pensament vinculada a la mirada i els hàbits d’observació. 
El nostre objectiu principal, doncs, és que els infants entenguin el di-
buix com una triple eina: de representació, de comunicació i de creació. 

Repetidament sentim parlar de l’escola com un laboratori d’ex-
periències i aprenentatges, però sovint s’entén d’una manera super-
ficial. A partir de les primeres experiències de dibuix explicades en 
aquestes pàgines, ens adonem que el laboratori pot ser quelcom real; 
les activitats proposades permeten resultats diferents i que la classe 
es converteixi en quelcom en transformació a partir de la dinàmica 
irrepetible de cada situació. El marc d’aprenentatge general, però, ha 
d’estar previst i planificat, amb diverses opcions  de desenvolupa-
ment, i amb un contingut explícit que faci sentir a l’infant coneixe-
dor i responsable del seu procés d’aprenentatge.

En un futur pròxim podrem recollir resultats i evidències sobre el grau 
d’assoliment del projecte, que en aquest moment, com hem explicat, està 
començant a implantar-se. Treballem en el disseny d’activitats que per-
metran recollir evidències gràfiques de moments puntuals del cicle edu-
catiu i valorar-ne el resultat. Mentrestant, però, hem volgut presentar les 
conclusions a què hem arribat a partir del marc contextual i la situació 
descrita entre els serveis educatius dels centres d’art i les escoles per dis-
senyar el projecte Tàndem entre la FAB i l’Escola La Carpa.  
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Figura 5b. Les activitats amb figures geomètriques senzilles produeixen una atractiva diversitat de 
registres gràfics, evidenciant diferents ritmes de treball, comprensió i concentració. Font: els autors.
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