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Art-Terapia i Educació Social 

Introducció 

Del 18 al 2 1 de setembre d 'enguany s' ha celebrat la 7a Conferencia bianual 
Europea d ' Art-terapia , organitzada per ECARTE (The European Consortium 
for Arts Therapy Education). Aquest any, i per primera vegada, ha tingut Iloc 
a Espanya, concretament a Madrid; hi han participat 300 persones d 'alTeu del 
món i s ' han presentat a la ratlla de 150 comunicacions; una d 'elles ha estat la 
meva, titul ada "Contribuciones del Arte-terapia a la Educación Soc ial ". 

ECARTE es va crear, I 'any 1991 , per les universitats de Hertfordshire, 
Münster, Nijmegen i París. En aquests moments, la formen 30 institucions de 
10 pa"i os europeus. És un consorci d ' uni versitats i d ' institucions de formació 
superior que té com a objectiu basic representar i promoure e l desenvolupament 
de I' art-terapia a escala europea. lnclou I'art-terapia (o plastico-terapia), la 
dansa-terapia, e l drama-terapia i la musico-terapia. Treballa per tal de crear 
lla90s entre professionals i estudiants, promou la investigació, el reconeixement 
de la profess ió, dóna suport a l desenvolupament academic i organitza 
conferencies internacionals per a fomentar la comunicació. 

Orígens de I'art-terapia 

L'express ió art-terapia prové de I' ang lesa art therapy. La persona que va 
utilitzar per primer cop aquest terme va ser Adrian Hill , a mitjan deIs anys 
quaranta al Regne Unit, per a referir-se a la tasca que realitzava en un asil de 
tuberculosos. Alhora, Edith Kramer i Margaret Naumburg, als Estats Units, 
van fer servir la mateixa parau la per a definir la feina que feien amb nens amb 
necess itats especials. 

Hill és considerat e l primer terapeuta artístico Els seus Ilibres Painting out 
illness (Pintant la malaltia) i Art versus illness (Art contra malaltia) són una 
campanya a favor de I'art com a terapia. En els anys 50 va ser una figura 
important Edith Kramer, qui I 'any 1958 va publicar I 'obra tradu"ida al castell a 
amb e l títo l Terapia a través del arte en una Comunidad Infantil , on relata la 
seva experiencia de treball a través de l' art en un centre educatiu d ' internament, 
amb nens problemati cs de barris margina ls de Nova York. 

Al Regne Unit, els artistes i professors de pintura que treballaven a hospitals 
van formar I ' any 1964 I ' associació británica de terapeutes artístics; una 
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associació amb la finalitat de clarificar quines eren les seves funcions del 
terapeuta artístic en els hospitals, quina formació havien de rebre i quina havia 
de ser la seva situació laboral. Aquesta associació es va vincular I'any 1967 
al Sindicat Nacional d ' Ensenyants i durant un temps es va exigir als membres 
de I'associació titul ac ió docent. 

El panorama psiqui at ri c va canvi ar els anys 70 amb mov iments com 
I 'antipsiquiatri a i els grups de trobada. Aquesta perspecti va va animar els 
arti stes i professors d 'a rt que treballaven en terapia a reivindicar un paper més 
actiu en el tractament deis pac ients. No acceptaven el paperque els era ass ignat 
com a provei"dors de materi als artísti cs. Com que no ex istia una formac ió 
específi ca, van optar per defensar la formac ió en Belles Arts, perque els 
semblava la formac ió més prox ima a la tasca que desenvolupaven. Fins al 
1980 el Ministeri de Sanitat i Seguretat Social Britanic entenia que la terapia 
art ís tica era una fo rma de terapia ocupac ional, pero en els anys 80 la terapia 
artísti ca es va establir dins del Servei Nac ional de Salut del país. 

L'art-terapia a Espanya 

A Espanya, la formac ió en art-terapia és molt reccnt. S ' imparteix a Barcelona 
i a Madrid . La primera universitat a iniciar els estudis va ser la de Barcelona, 
en concret la Facultat de Belles Arts, el curs 99-2000. Posteri orment, gener de 
200 1, va segui r la Facultad de Educación de la ni versidad Complutense de 
Mad rid . També hi ha diferents masters i cursos de postgrau an'eu de I 'Estat 
espanyol de musico-terapia, dansa-moviment-terapia, drama-terapia i teatre 
social. 

Encara que la implantac ió de l'aI1-terapia sigui molt recent a Espanya, ja s'han 
presentat cinc tes is relac ionades amb el tema: 

Arte-terapia con orientación gestáltica, d ' Elvira Gutiérrez Rodríguez, 
Universidad Complutense de Madrid ( 1999). 
De la pintura psicopatológica al arte como terapia en Espa/1a, de 
Hernández Merino, a la Universidad Politécnica de Valencia (2000). 
Expresión plástica y terapia , de Carmen Alcaide Spirito, a la Universidad 
Complutense de Madrid (200 1). 
La expresión plástica como al/ernativa de comunicación en pacientes 
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esquizofrénicos, de María Vass iliadou Yiannak, també a la Universidad 
Complutense de Madrid (200 1). 
Aportaciones del Arte-terapia a la Educación Social en medio abierto, 
que és la meya tesi doctoral , presentada a la Facu ltat de Belles Arts de 
la Universitat de Barcelona el mes de setembre d 'aquest any. 

Educació Artística, Art-terapia i Educació Social 

1 quina relació hi ha entre Ed ucac ió Artísti ca, Art-tedipia i Educació Socia l? 
Al me u entendre, comparteixen un espai comú i podríem iniciar la di scuss ió 
sobre que és el que comparte ixen i quins són els lími ts de cada marco 

Segons I'opinió de Waller la Terap ia Artística va néixer vinc ul ada a 
l 'Ensenya ment de l' Art. En e ls anys 40 hom pensava que l' Art era fonamenta l 
per al desenvo lupament integral de les persones i que la tasca de l professor 
consisti a en estimular aq uest desenvolupament en e ls alumnes, mantenint-se 
almarge, sense influir, ocupant-se únicament de faci litar e ls materials adequats 
i fomentant un marc estimulador. El la planteja que una persona es transformava 
en terape uta al1ístic pel fet de treballar en hospitals. Donat cas que treballés en 
una escola , seria un mestre progress ista. Per tant, el lloc on desenvolupava 
aleshores la seva tasca el professor d ' Art era e l que determinava que es parlés 
de Terapia Artística o d 'Ensenyament d' Art (Dalley, 1987). A partir de is anys 
80 aquest panorama queda claramentdiferenciat. L'Educació Artística s 'ocupa 
d 'ensenyar Art, no se centra en e l desenvolupament psicológ ic de la persona . 
Estudiar Art o fer Art pot tenir un efecte terapeutic, peró no és el seu objectiu 
i l 'educador no necessi ta cone ixements específics de psicoterapia. Un al1i sta 
o un professor que acompanya una persona en el seu procés creatiu no és un 
ps icote rape uta i no fa psicote rapia; esta e nsenyant i aq ues t procés 
d 'acompanyament pot resultar benefic iós psicológicament. 

Un psicoterapeuta s' ha de formar en psicoterapia. Posteriorment, podra 
treball ar a partir de la paraula o a partir de la producc ió s imbóli ca de is 
subjectes. Si ho fa a través de produccions simbóliques, ja siguin dansa, 
dramalitzac ió, música o plasti ca, l 'anomenarem psicoterapeuta artístic o art
terapeuta . 
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Un espai compartit 

Pel que fa a I'espai que compalteixen l'Educació Social amb l'Educac ió 
Artística i l'Alt-Terapia tenim que els Educadors Socials utilitzen com a 
mediador de la seva tasca educativa els ta llers d ' Alt, pero queel que persegueixen 
no és bas icament que els infants o joves aprenguin Art, sinó que aquest es 
constitueix amb una mena d'excusa per a poder intervenir educati vament. 

Ni en Art-terapia ni en Educació Soc ial la finalitat és que el subjecte aprengui 
Art, sinó que aquest és un mediador. En e l primer cas, I'objectiu principal és 
la prevenc ió de la inadaptac ió social i en el segon, la millora de is conflictes 
emocionals de les persones . Pero és clar, hi ha un terreny inev itablement comú 
i el treball des de cadasc un deis ambits, necessari ament repercute ix en I ' altre. 
Si un educador social i un art-terapeuta treballen amb un mateix infant o 
adolescent, segurament tindran molts objectius comuns. Al meu entendre, el 
que de fineix si estem parlant d 'Educac ió Soc ial o d 'Art terapia és la finalitat 
de la tasca que realitza el professional i, ev identment la seva formació, encara 
que ens podem trobar amb una persona capacitada per a desenvo lupar una 
func ió pero que el seu rol en un moment determinat s igui diferent. Malgrat 
aquest espai comú, que exi steix , I 'Educador Social no és un terapeuta i no fa 
terapia amb e ls infants. Pero per a intervenir educativament, aixo sí, li són molt 
útil s e ls ta llers artístics. Les activitats artístiques es converteixen, per tant, en 
eines molt profitoses educativament. 

El meu plantejament és que I 'Educador Soc ia l pot millorar la seva practica 
educati va s i cone ix que es , com fun ciona i com es treballa en Art-terapia. o 
estic proposant amb aixo que deixi d ' intervenir com Educador o que, darrere 
de l rol reconegut d ' educador, actu"i com si fos un terapeuta. La meya proposta 
és que conegui Art-terapia per a desenvolupar millor la seva funció educati va, 
sobretot quan intervé grupalment amb la mediació de ta llers artístics. Pero e ll 
segue ix sent educador. En cap moment pot confondre ' s amb un terapeuta 
artístic ni amb un psicoterapeuta. 

Tendencies en Art-terapia 

Les tendenc ies actuals en Art-terapia les podem resumir en quatre, segons e l 
seu enfocament teoric: Psicoanalítica, gestaltica, conducti sta i cogniti va . 
Cadascuna d 'e lles treballa amb conceptes basics diferents i de forma també 
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di versa. Malgrat aixü, en les diferents concepc ions trobem una serie d 'aspectes 
que sempre ón presents. 

En primer lI oc, sempre trobem que es parl a de procés, i aixü va lligat a la 
importancia que se li dóna a I 'obra constru·ida. Allü fon amenta l no és e l resultat 
fin al, és a dir, e l producte, ni que aquest sigui complaent esteti cament, s inó el 
procés mate ix de producc ió, que és simbüli c. L 'art-terapeuta al que presta 
atenció és al transcurs creatiu , a I 'execuc ió, als mitj ans fe ts servir, a les 
emoc ion que sorge ixen en cada moment. 

Es fa referenc ia al contingut simbülic de les obres i com aquest prové de 
I' inconsc ient i s'escapa al control conscient de la persona. Amb e l transcurs 
de l temps van evolucionant les producc ion , d ' una obra a una alt ra hi ha un 
recorregul si mbülic on succeeixen canvis, modificacions i, en definiti va, un 
procés de transfonnac ió que sera en un princ ipi fo nnal, és a dir, en les 
producc ions, i paral·le lament o després, en la persona. A través de la creac ió 
artística, la persona estableix un di aleg amb el seu propi ésser i es compromel 
ac ti vamenl amb si mate ixa. Disminue ixen le defenses i apareixen poderoses 
emocions. 

Un altre aspecte del que parlen els expert é la necess itat de que ex iste ixi un 
espai detenninat per a fer Art, diferenc iat de la resta d 'espais que es fan servir 
per altres act ivitats, i que sera sempre el mateix. Tanmateix, es parl a que es 
di spos i d ' un temps específic i acotat, e tablint-se e l dia, la freqüencia i I ' horari o 

El terapeuta estara present en I 'espai d ' art-terapia durant tota la sess ió. Aquest 
haura de dec idir si e l seu rol sera més o menys directiu . En fun c ió de la seva 
orientació, e l seu paper sera més o menys actiu i fara propostes concretes de 
treball o únicament aportara algun suggeriment o indicac ió, o s'abstindra 
totalment de fer qualsevol intervenc ió que pugui guiar d 'a lgllna manera e l 
plantejament o e l desenvolllpament del procés creatiu . El que sí que e fa 
habitllalmenl és expli citar quin és I 'objectiu de la sess ió i com es pot 
aconsegllir amb e ls material s di sponibles . QlIan es proposen temes, aquests es 
trien d 'acord amb les finalitats terapelltiques, i poden anar des de is més 
personals, com per exemple I'alltoimatge, al s aparentment més sllperfi cials. 
Alguns lerapelltes Lntervenen en les obres de is pacients i altres no. 
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Relació entre I'art-terapeuta i el client 

La relació entre I 'art-terapeuta i e l client té una gran importancia. Apareix la 
transferencia i la contratransferencia. Depen també de I 'orientació del 
profess ional, aquesta es tindra més o menys en compte. 

Trobem autors que classifiquen els diferents tipus de terapies artístique 
depenent de is clients als quals va diri gida: pacients individuals, grup analític 
de pacients que ja tenen una relació de terap ia individual amb I 'ana lista, grup 
analític d 'entrenament d 'art-terapeutes, Grup tematic, Grups de trobada, 
grups de persones amb retard mental , grups de persones grans, malalts 
terminals, presos, seminari s d' Art-terapia per a grups comunitaris, pacients de 
llarg intemament en hospitals psiquiatri cs, grups setmanals de centre de dia, 
grups de recolzament a gent amb dificultats: immigrants, marginats, dones 
maltractades ... 

La majoria deis grups té un format similar: 

lntroducc ió: Benvinguda, presentació de is seu s membres, explicació 
dei s objectius, regles, recapitulac ió de ess ions anteriors; algunes persones 
introdue ixen exercic is físics o bé comproven com es troben les persones 
verbalment o utilitzant material s. 

Activitat: Normalment, s' utilitza la meitat del temps di sponible. En 
institucions, normalment es di sposa de 30 a 45 minuts,ja que e l temps tOlal de 
la sess ió so l ser d ' una hora i mitj a o dues hores. Pero poden ser més ll argues. 

Discussió: Comentari deis treball s i de la dinamica de la ses ió. 
Aquesta part pot ser molt diferent depenent de I'orientació de l terapeuta, de 
I 'entorn i de l grup en qüestió . 

Durant el curs 2002-2003 vaig fer un estudi elnografic de tots els centres oberts 
i UEC de la ciutat de Barcelona. Vaig poder comprovar que e152% dei s tallers 
que es desenvolupen en aq uests centres tenen a veure amb les arts: mú ica, 
dansa, teatre, pintura, dibuix , etc. Concretament, els que més es repeteixen 
tenen a veure amb la plastica. Tanmateix , vaig observar que la metodologia 
amb la que treballen els educadors és la mateixa en totes les activitats, és a dir, 
que no hi ha una intervenció diferenciada en e ls diversos tipus de tallers, i que 
fins i lOl moltes vegades I'educador tampoc no té coneixements d 'educac ió 
artística. 
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En aquests centres s' intervé amb infants i joves amb dificultats individuals, 
familiars i socials diverses, amb I 'objectiu de millorar la seva situació i 
prevenir la inadaptació social. Els educadors desenvolupen una tasca educativa 
i utilitzen molt sovint els tallers d 'art com a mediadors. Un deis objectius 
d 'aquesta recerca era comparar el paradigma d 'educació social amb el d 'art
terapia, i analitzar com es planifiquen les activitats , com es desenvolupen i 
quin és el rol del professional en cada caso Per aixo va ig entrevistar tots els 
responsables o coordinadors deis centres, posteriorment e ls educadors que 
desenvo lupen tallers d 'art i, per últim , vaig fer observació directa de les 
activitats . Abans havia elaborat uns protocols d 'observació, que em van 
permetre saber que era exactament e l que volia mirar. Vaig seleccionar una 
mostra de quatre centres. Finalment, només vaig poder observar tres activ itats: 
grafi ts, dibuix i expressió corporal. La quarta era música, pero el centre on es 
feia no va accedir a que fes observació directa. 

Per tal d'assegurar-me que les observacions havien estat correctes i que els 
centres s ' hi veien reflectits en I 'elaboració de les meves conclusions pel que 
fa al cas, les vaig comunicar als participants, que em van mostrar e l seu acord. 
Per tant, puc afi rmar que el que vaig observar correspon, efecti vament, amb 
el que e ll s planifiquen i fan. 

A continuació, faré un resum de les activitats observades, organitzant la 
informac ió en quatre blocs , que fan re ferencia a: e l plantejament, e l 
desenvo lupament, la dinamica grupal i e l rol de I'educador. 

Pel que fa al plantejament de I'activitat: 

L 'espai on es realitza I ' activitat és e l mateix que ' utilitza per a la resta 
d 'activitats, excepte quan es fa al carrer, o en el cas de grafits en el pati 
de la fundació. 
Els educadors que intervenen en I 'activitat són els mateixos que el grup 
té en la resta d ' activitats. 
L 'activitat ocupa un temps concret, entre una hora i una hora i mitja . 
Abans i després, e ls grups fan altres activitats. 
Es planteja fer una tasca concreta, prev iament planificada. EIs infants 
i joves fan el que esta previst en cada sessió. No es busca I 'express ió 
de cadascú d 'ell s sinó la creació d'una cosa concreta. 
L'espai per a la improvisació és petiten les activitats de plastica, grafits 
i música. A expressió corporal , sí que es busca I 'expressió i la 
improvisació. 
El resultat és molt important, a excepció de I 'activitat d 'expressió 
corporal, on no es pretén fer res en concret. 
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En algun cas la decisió del que es fara (la tasca concreta), s ' hav ia 
dec idit en assemblea previa. 
L ' activitat forma part d ' una seqüencia d 'activitats programades per a 
cada dia . 

Pel que fa al desenvolupament de I'activitat: 

Al plincipi de cada sess ió, l 'educador planteja quina és la tasca del di a. 
Després els infants i joves van treballant; cada membre del grup sap el 
que ha de fer, ja que previament s ' ha explic itat. 
Quan els infants i joves es troben amb alguna dif icultat demanen a 
l 'educador que els ajudi , a excepció d 'express ió corporal. 
En una activitat plasti ca treballen amb música, que tria el grupo A 
ex pressió corporal, quan l 'activitat és dins del centre, també. 
En un de Is centres, on els infants són petits (6 - 10 anys), I'educadora 
i la voluntari a que són presents a l 'acti vitat es passen tota la sess ió 
controlant e ls problemes de conducta . L ' acti vitat es desenvolupa amb 
moltíssimes dific ultats, ates que con tantment han de parar per reconduir 
e ls confli ctes. A la resta d 'acti vitats no s' han donat probleme de 
conducta. 
Que algú no segue ixi I'acti vitat, és a dir, la no-acti vitat, no sempre és 
acceptada. Quan apare ixen, se sol insistir en que partic ipin i estiguin 
actius. 
Les normes de les activitats artístiques són les mateixes que en la resta 
d 'activitats de l centre. 

Pel que fa a la dinamica grupal: 

En les acti vitats de plastica i de música, e l treball és indi vidual, encara 
que e l resultat és col ·lectiu . La sess ió d 'expressió corporal observada 
es concreta en jocs grupal s. 
En el grup de petits, constantment s ' insulten i intenten agredir-se. En 
la resta no. 
Les dues acti vitats de plastica transcorren de forma molt harmonica. 
Ningú molesta ningú. 
S ' aprecia gust per les activitats, treballen a gust. 

Pel que fa al rol de I'educador i la seva intervenció: 

Al principi de la sessió reparteixen e l material. Quan aquest s 'acaba o 
en cal de nou , va subministrant. 
De vegades és qui inicia el treball i indica com s' ha de continuar 
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Ajuda quan apare ixen dificultats tecniques 
Anima quan decau I' interes. o pregunta per que decau 
Crida I'atenció davant de problemes de conducta. Exerceix control. 
En un cas, quan ningú e l reclama, es posa a treballaren la tasca comuna, 
igual que la resta del grupo 
Ensenya que s ' ha de fer i com 
El seu rol és directiu o semidirectiu 
Dóna pautes de comportament i de relac ió amb els companys 
Dóna idees que faciliten la feina 
Dava nt de dificultats tecniques indica com es poden resoldre 
Aj uda en la rea litzac ió de les act ivitats 
L 'educador és amb el grup abans, durant i després de I 'activitat. És la 
mateixa persona de referencia durant tot el temps que els infants i joves 
són als centres. 

Suggeriments que aporta I'art-terapia 

Per a fina litzar aq uest art icle vull plantejar una serie de suggeriments que, al 
meu entendre, pot aportar I 'art-terap ia a aquestes activitats. Malgrat que el 
marc de referenc ia en art-terapia, tan teoric com fu ncional, és molt diferent al 
d 'educac ió soc ial, penso que pot enriquir la tasca educati va , aportant una altra 
forma d 'aborda r la marxa deis tall ers i e l treba ll deis grups; en definiti va, una 
nova manera de comprendre les act ivitats, plantejar-Ies i d'intervenir. Les 
agruparé en tres blocs: les referents a com es planteja I 'activ itat, a com es 
desenvolupa i, fina lment, les re lacionades amb el rol de I 'educador i la seva 
intervenc ió. 

Pel que fa al plantejament: 

L'activ itat art ística es podria planteja r, sempre o ocasionalment, com una 
acti vitat diferent a la resta , no com una més de les programades al centre, on 
no necessari ament s ' ha de fer una cosa en concret, sinó que cadascú pugui 
expressa r-se amb e ls material s di sponibles com desitgi. Perque el grup 
diferenc i'l l ' espai del ta ller d 'art de la resta d 'activitats, ates que e ls centres no 
di sposen d ' un espai específic per a ser utilitzat únicament en ac ti vitats 
artístiques, aquest es pot caracteritzar amb elements que ajudin a identifi car 
I 'espai simbolicament. Aixo els ajudara a entendre que quan estan en aq uest 
espai poden actuar de forma diferent a la resta del temps que estiguin al centre. 
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Les normes es poden fl exibilitzar, concretant-se en la no agress ió a les 
persones ni a les coses. 

Es poden plantejar acti vitats individuals i co l·lectives. També es poden 
proposar acti vitats dirigides i no dirigides, on es pugui improv isar. Es poden 
plantejar treball s on es parte ixi de propostes molt general s i que ell s puguin 
desenvolupar segons el seu imaginari personal i els seus interessos. 

No sempre té perque ser el més important el resultat f inal, ja sigui un objecte, 
una pec;:a musical, una dramatització. O al lo amb el que s 'estigui treball ant. De 
vegades també es pot permetre I'express ió sen se buscar un resultat. Es tracta 
de desplac;:ar l' interes per l' objecte o obra, un cop acabat, al procés de creació. 

En comptes de que I 'acti vitat artística duri tot el temps de l que es di sposa, es 
pot dividir la sess ió en dues parts i dedicar la segona a comentar el treball de 
cadascú i la dinamica grupal. Fomentant la refl ex ió sobre la tasca, estem 
ajudant a ampliar la consciencia de sobre ell s mateixos, pero ho fem de forma 
indirecta. Les persones ens enfrontem als problemes plastics de fo rma molt 
similar a com ho fem amb la resta de di ficultats quotidianes. Reflex ionant 
sobre e ls problemes plastics estem, indirectament, fent-ho sobre com actuem 
a la vida. El plantejament no és refl ex ionar sobre com és cadascú o com actua, 
sinó que és e l que esta passant estrictament al taller i que és el que ho pot estar 
motivant. També es pot refl ex ionar sobre que ha passat en la interrelació amb 
el s companys. Fomentant la refl ex ió sobre el treball estem aj udant a ampliar 
la consc iencia sobre ell s mateixos, pero ho fem de forma ind irecta. 

Pel que fa al desenvolupament de I'activitat: 

Al princ ipi de les sess ions, I 'educador posari a a d ispos ició de l grup el 
materi al. Si dec ide ix fer una proposta de treball hauri a de ser prou amplia 
com perque cadascú la desenvolupi segons les seves necess itats express ives. 
Exemples de propostes podri en ser: e l retrat, e l cos huma, re lats a través de l 
dibui x, co ll age, etc. 

Quan apareguin dificultats en el desenvolupament deis treball s I 'educador no 
hauri a de donar la solució, sinó, en tot cas, indicar la possibilitat de buscar 
altemati ves, suggerir alguns camins, afavorint que e ll s experimentin i trobin 
les seves propies respostes. 

Pe l que fa als problemes de conducta, es poden abordar com una cosa que ha 
succe"it en e l marc de I 'activitat i es pot refl ex ionar sobre ell s, sense controlar
los rapidament, a no ser que es tracti d ' una agressió personal o al material. 
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1 en re lació amb la no-acti vitat, podem considerar que també esta expressant 
alguna cosa, a I ' igual que I 'acti vital. Quan un infant es queda inactiu e l podem 
deixar i després re fl ex ionar sobre que ha passat, que ha motivat la seva manera 
d 'actuar, etc. 

Pel que fa al rol de I'educador i la seva intervenció: 

Ates que I 'educador de referencia per I 'acti vi tat artísti ca és el mateix que per 
la resta d 'acti vitats, pot utilitzar, a I' igual que hem plantejat amb I'espai, 
e lements ex terns que I 'ajudin a investir el seu ro l d ' unes característiques 
específiques i diferenc iades de la resta d 'acti vitats. Aquesta caracteri tzac ió 
pot aj udar a que e ls in fa nts i joves identifiquin Olés faci lment e l canvi de ro l 
de I'educador i de marco Ai xo els facilitara entendre que I'educador actu"l ara 
de diferent manera que la resta del temps i que les normes tampoc no són les 
mate ixes. 

En 1I0c de donar resposta a les preguntes deis infants i joves sobre com 
so lucionar alguns problemes tecni cs, es pot permetre i fomentar que ell s 
provin noves respostes, que busquin alternatives a les diferents situac ions; 
aixo els permet assajar i desenvolupar estrategies que, posteri orment, poden 
ser utilitzades a la vida rea l. 

Poden ampl iar-se e ls marges de 11 ibertat i treballar sen se l' objectiu d ' aconseguir 
cap objecte fina l, o pec;:a teatral , musica l, etc. Simplement, deixar que el grup 
s'expressi, i que cadascun d 'e ll s desenvolupi les seves idees, impul sos i 
necess itats. Encara que per a I'educador sigui important I' objecte fina l creat, 
ja que un cop acabat I ' infant e l pot ensenyar i se' l pot emportar a casa, amb els 
conseqüents efectes pos itius per a ell s (de va loració de la feina feta, de reforc;:a r 
la seva autoestima, etc.), no té perque ser sempre aixÍ. De vegades el 
protagoni sta pot passar a sere l procés de realització. L 'educadorpot acompanyar 
I ' infa nt i ajudar-Io a reflexionar sobre com s'enfronta a la tasca, com tracta el 
material, com actua quan les coses no li surten de seguida o a la primera, que 
fa quan comet errors i que passa quan ho fan els altres, com es comparteix el 
materi al i I 'espai amb e ls companys, la relac ió que hi ha entre la manera de 
treball ar i e l resultat... 

L 'educador no ca l que sigui un ex pert en els mecanismes inconsc ients de la 
persona, pero sí que és important que sapiga que ex iste ixen i que e ls tingui en 
compte. Li pot ajudar en la seva tasca educativa saber que darrere de is 
comportaments ev idents hi ha processos inconscients, que motiven la conducta 
en diferents direccions. lgualment, és interessan t saberqueex iste ixen processos 
també inconsc ients que influe ixen en la re lació que els nens i joves estable ixen 
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amb e ls ed ucadors, com són la transferencia i la contratransferencia. En els 
centres, e ls infants i joves ex pressen moltes vegades el seu malestar interior 
en forma de conductes agress ives o manifestacions verba ls inadequades. 
Desp la 'fant, curosament, des de les manifestacions ev idents al que hi ha 
dan·ere d 'elles, a ls conflictes que s'estan manifestant, podem aj udar a que 
aquests confli ctes evo luc io nin . Pode m passa r de reprimir la conducta 
inadequadaa permetreque s'express i e l que la motiva, d ' una fOlmaconstructi va. 

EIs confli ctes grupals poden entendre's com a quelcom no necessari ament 
negatiu i per tant censurabl e, sinó com una circu mstanc ia més que ha 
ocorregut en e l transcurs de l taller. Pot dedi ca r-se un temps al fi nal de la sess ió 
a parlar de l que ha succe"it, per intentar comprend re que ha passat i per que. 

Pot ser útil per a I 'educador tenir cone ixements que li permetin interpretar les 
producc ions deis in fants i joves, pero no les exp li c itara. El que fa ra sera 
fomentar la re fl ex ió perque e ll s puguin donar- li un sentit propi, un significat 
personal, a les obres o situac ions. 

Abans, en aquest article, parlava de quin forma t so len tenir e ls grups d' Art
terapia i ve iem que hi ha un espai ded icat a la refl ex ió. En cap deis centres 
estudi ats en e l meu treba ll de camp he vist que hi hagi un espai d 'aquest tipus. 
El que sí que es fa en al guns centres és assemblea periodica i és en aquest marc 
on es posen en comú aspectes com: problemes de relació, de conducta, dec isió 
sobre acti vi tats, on es reflexiona sobre la marxa del centre, sobre el funcionament 
de is ta ll ers, etc. Considero que també es podria incorporar, si no sempre 
ocas ionalment, un espai similar al que ex iste ix en Art-terapia de reflex ió sobre 
la tasca feta i sobre la dinamica grupal. En fun ció de les edats del grup i de les 
seves característiques es podria faci litar la re fl ex ió sobre aspectes com: Com 
s'ha enfrontat cadascú a la tasca, com han actual en e l desenvolupament de 
I'activitat , quin contingut simbolic s'esta plasmant, amb quina forma i amb 
quina tecnica s'expressa i per que, amb quines difi cultats es troben durant les 
sess ions, com s'enfronten a aquestes dificultats, quines estrategies 'e tan 
utilitzant per resoldre- Ies, com s'adapten a les diferents circumstancies i 
esdeveniments que van succe int durant la marxa del tall er, com és la relació 
amb e ls altres, quin rol es desenvo lupa en e ls treball s grupals, quins va lors 
tenen ... i quina re lac ió hi pot haver entre el que apare ix al taller i el que passa 

a fora , en la vida quotidi ana. 
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Conclusió 

Per a fi nalitzar només vo ldria ressa ltar una altra vegada que les arts són una 
eina molt va luosa i utilitzada pels educadors social s, i que l' Art-terapia pot 
contribuir a millorar la tasca educativa quan es desenvolupen tallers relacionats 
amb les Arts. Jo aquí he fet algunes apol1acions o suggeriments, conscient que 
resulta difícil entendre una propostad ' intervenc ió diferenta la que habitualment 
es porta a terme, pero conven~uda que la interrelació entre diferents disciplines 
pot enriqui r la nostra tasca i que, en aq uests cas, l' Art-terapia i l 'Educac ió 
Socia l tene n molles coses a dir-se. 
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