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Aprenem cooperativament a partir del graffiti

‘’El graffiti compleix una funció d’apoderament i cohesió social, i constitueix una eina
molt útil de cara al treball comunitari, sobretot en joves’’ (Xavier Ballaz, 2009, p. 137).
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0. Introducció:
El fracàs escolar perdura en els sistemes educatius, el qual segueix afectant a un
nombre força elevat d’estudiants en el nostre país. Les mesures per reduir-lo semblen
que s’han estancat o estan en greu retrocés. El clima de convivència en alguns centres i
en algunes aules s’ha deteriorat, per tant, aquesta situació ha fet repensar resolucions
curriculars i organitzatives concretes cap a aquesta classe d’estudiants.
Una alternativa que es proposa des de molts instituts són els programes de
diversificació curricular, més concretament les aules obertes.

A continuació, proposem un projecte socioeducatiu que desenvolupem a partir d’un
recurs artístic, el graffiti, dins un marc d’educació formal com és l’aula oberta.
Veurem com el graffiti, presentat en l’aula oberta, pot actuar com una excusa per
reforçar l’autoestima d’aquests joves, comportar-se com un mediador de conflictes,
obrar com un agent integrador i ‘’dotar als alumnes d’eines per expressar-se
artísticament a través de la creació i apreciació, imposar límits d’autocontrol sobre la
base del respecte, així com comprendre i acceptar els diferents punts de vista, el
respecte cap als altres i les seves opinions’’ (Zamorano Galán, 2011, p.1).
És important que els adolescents es sentin partícips d’un grup, ja que aquest sentiment
els pot ocasionar acceptació i recompenses com a persona. Els joves necessiten sentirse acceptats, formar part d’un grup social per crear una identitat individual i unes
motivacions per a seguir estudiant.

5

Aprenem cooperativament a partir del graffiti
1. Justificació i diagnòstic:
1.1 Necessitat que es planteja satisfer o problema que es pretén resoldre:
Missió: Promoure el treball des de l’àmbit artístic, com un instrument que afavoreix la
integració social, educativa i cultural de l’alumnat, i destacant la importància del diàleg
i la interacció així com el desenvolupament de la creativitat i la imaginació en la
pràctica educativa per a la millora dels aprenentatges a l’escola i el treball en valors.
Visió: Una aula amb un bon clima de treball entre els alumnes i entre els alumnes i els
professors és possible, amb un notable sentit de pertinença i acceptació dins el grup.
Valors: Igualtat, llibertat, solidaritat, tolerància, respecte a la natura, disposició al
diàleg, creativitat, autoestima, etc.

Pel que fa al problema que es pretén abordar en el nostre projecte, no podem posar
l’accent en millorar el rendiment escolar d’aquests alumnes, ja que la temporalitat
d’aquesta activitat no dóna per fixar objectius de tal magnitud, però si que podem
marcar-nos altres finalitats per potenciar i promoure capacitats i competències que a
llarg termini poden englobar objectius més amples.
Així mateix, la principal qüestió que volem abordar és l’ambient de treball i la cohesió
de grup entre els alumnes i entre els alumnes i els professionals dins l’aula oberta, ja
que si treballem primerament amb aquesta dificultat, podrem desprès actuar millor
sobre altres problemes de caire conductual, ètic, motivacional, d’expressió, etc.
Hem escollit aquest context perquè educativament pensem que el docent té un rol
molt complex en aquesta aula, ja que no només ha de fer de mestre sinó també de
psicòleg, educador social, etc., i per tant, el paper de mediador artístic també seria de
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gran importància desplegar-lo dins d’aquest context gràcies a la riquesa de recursos i
del poder comunicatiu dels mateixos.
També ens ha cridat l’atenció el fet de que ‘’hi ha professors que no donen suport a la
creació d’aquest tipus d’aules, pel fet d’allunyar-se de la filosofia de l’educació
inclusiva, ja que aquesta, per a que realment ho sigui, ha de tenir en compte la
presència, la participació i el progrés de tots els alumnes a l’aula i al centre ordinari’’
(Vives, 2013, p. 61).
Respecte al ‘’graffiti’’, hem escollit aquesta expressió artística perquè és motivadora i
propera a l’hora de treballar amb aquest tipus de col·lectiu, i tenir-los engrescats al
màxim durant totes les sessions de l’activitat.
Trobem rellevant que el graffiti es presenta per als joves com a una alternativa
educativa important, encara infravalorada, però amb una gran projecció gràcies al seu
potencial motivador i atractiu, per ser actual i proper ja que aquesta activitat neix des
de la joventut cap a la societat. Aquesta alternativa pot desenvolupar actituds,
pensament creatiu i valer com una eina expressiva. Els mateixos joves són els
protagonistes i els generadors del seu propi coneixement, de la seva pròpia identitat i
personalitat, tot desenvolupant eines per generar discurs, capacitats expressives o
crítiques (Ortiz, 2009).

Respecte a altres necessitats d’interès, Vives posa de relleu en el seu article ‘’Aula
Ordinària versus Aula Oberta’’ l’opinió de l’alumnat d’ESO referent a aquesta qüestió,
la qual pot ser abordada mitjançant la nostra idea de projecte, ja que es oberta,
participativa, dona lloc a plantejar preguntes, hibrida, estètica, etc. Necessitats com
trobar-se a gust a l’aula, seguir el ritme de les classes, mantenir bones relacions amb
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els companys, motivació, bon comportament dins l’aula, respectar al professorat,
participar més, etc., són altres punts a tenir en compte a l’hora d’adaptar el nostre
projecte dins aquest context.

1.2 Context Polític Social:
L’actual context demana una avaluació de necessitats educatives per fer front als nous
problemes que transformen el món educatiu, posant en veritable risc la convivència en
els centres i complicant l’assoliment dels estudis obligatoris.
Actualment hi ha molts problemes de convivència dins els centres que presenten un
baix rendiment acadèmic amb un elevat grau de desmotivació, per tant, el fracàs
escolar no depèn únicament dels alumnes, sinó d’una sèrie de factors de gran
multiplicitat (Pujol, 2014).
Hi ha un desequilibri important entre el procés d’ensenyament proposat i el de
l’aprenentatge de l’alumnat, per tant, estem obligats a potenciar l’autoestima, la
motivació i l’autoconsciència de l’alumnat, tot integrant aprenentatges que responguin
a la diversitat mitjançant activitats de descobriment amb recursos variats i projectes
reals. Per ajudar a alguns alumnes a adquirir competències bàsiques necessàries per
obtenir l’ESO, construir relacions positives, percebre el centre com un espai propi i
acollidor i desenvolupar les habilitats per a la inserció laboral, trobem les aules obertes
(Pujol, 2014). Com hem dit anteriorment, tenen com a finalitat que els alumnes puguin
assolir els objectius i competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat a
partir d’una adaptació curricular.
El pas d’un alumne del grup ordinari a l’aula oberta el decideix la Comissió d’Atenció a
la Diversitat a proposta d’un professor o de la majoria de l’equip docent. Alguns
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pensen que la inclusió a l’aula oberta no hauria d’ocupar tot l’horari de l’alumne sinó
algunes matèries concretes, altres no creuen en aquesta flexibilitat (Tinajas Ruiz,
2008).

El nostre projecte es situa dins l’entorn formal d’educació escolar 12-18, concretament
en l’aula oberta de l’Institut Molí de la Vila de Capellades.
El centre I.E.S Molí de la Vila és una institució escolar de caràcter públic. Ofereix
estudis reglats d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i una aula oberta. Cada
any escolar acull una mitjana de 450 alumnes aproximadament, dels quals, un 15% és
d’origen marroquí i sud-americà. El conformen l’equip directiu (Directora, Cap
d’Estudis, Secretari i el Coordinador pedagògic), els cap de departament, els
coordinadors de nivell i el claustre.
L’Aula Oberta és un grup reduït d’adaptació curricular on s’imparteixen els continguts
de manera adaptada. Aquest grup està format per dotze alumnes amb perfils
diferents; alguns conflictius, d’altres acadèmicament perduts, pronunciadament
desmotivats i amb certes dificultats d’aprenentatge.
Aquests alumnes tenen un horari diferent al dels altres companys de l’aula ordinària. A
primera hora, de 8h a 11h, fan treball de competències bàsiques (CCBB) i
desenvolupen alguns projectes (d’hort, d’economia d’una llar, de recerca de feina,
etc.). Més tard, de 11:30h a 14:30, fan ‘’Tastet d’Oficis’’.
Els professionals que treballen dins aquest pla alternatiu són tres, dos mestres formats
en Atenció a la Diversitat i un tercer format en psicopedagogia.
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1.3 Descripció i temporalitat del projecte:
A grans trets, el nostre projecte pretén utilitzar el graffiti com una eina de
transformació social que vetlla per la cohesió i la inclusió dels alumnes de l’aula oberta
dins el mateix grup-classe i dins el mateix institut. D’aquesta manera, si hi ha un bon
clima de treball i un bon ambient dins l’aula, es podran treballar posteriorment altres
habilitats socials i altres competències que segurament millorin notablement el
rendiment escolar dels alumnes. A més a més, si treballem temes transversals com la
tolerància, el respecte, l’autoestima, la discriminació, etc., i l’expressió d’idees,
opinions, sentiments, etc., podrem fer que aquests alumnes se sentin més partícips i
integrats socialment dins el centre.

Encara que el graffiti sigui una activitat artística, nosaltres utilitzarem aquests tallers
artístics com a mediador de la nostra tasca educativa, és a dir, no perseguim
bàsicament que els alumnes aprenguin art, sinó que aquest es constitueix com una
espècie d’excusa per poder intervenir educativament (Moreno, 2003).
Més concretament, aquest projecte inclou diferents tallers multidisciplinaris que giren
entorn al graffiti, aquest, esdevé com a punt de partida i temàtica central de la
seqüència lògica d’activitats que donen sentit i riquesa al nostre projecte. Aquest
projecte l’enquadrem en el primer trimestre (no tot el trimestre sencer, una durada de
poc més de dos mesos) en el que es realitza una intervenció mural producte d’un
procés d’investigació i de posada en comú i anàlisi previ del territori. Mitjançant
diferents tècniques i activitats com les dinàmiques de grup, la plantilla stencil, la
preparació dels murs, la fotografia urbana, l’anàlisi col·lectiu del territori, etc., ens
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permetran realitzar una intervenció mural que reculli aquest procés de reflexió
mitjançant tècniques pròpies del graffiti.
Convé destacar que el nostre paper és orientar, acompanyar i qüestionar.
Quant a l’estructura general del projecte podem dir que, dividirem les sessions i les
activitats en tres etapes: la primera consisteix en realitzar dinàmiques de grup,
presentar el taller, tenir quatre nocions bàsiques de la història del graffiti i veure
quines són les inquietuds dels alumnes a partir dels seus coneixements previs. En la
segona etapa hi ha un contacte més directe amb l’entorn i amb algunes de les
tècniques del graffiti. La tercera etapa tracta sobre la creació i realització del graffiti
grupal per part dels alumnes.
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2. Marc teòric:
2.1 Tipus d’aprenentatge:
El nostre projecte s’enquadra entorn a una perspectiva constructivista, participativa i
col·laboradora, on l’alumne, partint dels seus coneixements previs, és el protagonista
dels seus aprenentatges. L’adolescent és el nucli de l’experiència educativa, que
construeix el seu aprenentatge socialment, activament i significativament, és a dir,
donant sentit a tot allò que va realitzant. L’entorn, és a dir, el medi, juga un paper molt
important a l’hora d’afavorir recursos educatius als alumnes, ja que no tots viuen en
contextos socials similars i no tots tenen la mateixa riquesa a l’hora d’estimular-los i
motivar-los.
Bandura, ens parla de la teoria cognitiva-social de l’aprenentatge, aquella que
mitjançant la interacció del subjecte amb els altres, la observació i la motivació, pot
desenvolupar processos d’ensenyament-aprenentatge potents (Luis Pascual, 2009).
Nosaltres creiem que per potenciar un correcte comportament de l’alumne hem de
crear un bon clima d’aprenentatge, atès que, ‘’el comportament depèn de l’ambient
així com dels factors personals (motivació, atenció, retenció u producció motora)’’(Luis
Pascual, 2009, p. 2). Tal i com posa de relleu Bandura, no farem res si no estem
motivats, per tant, els nostres alumnes no estaran predisposats a desenvolupar una
sèrie d’activitats d’ensenyament-aprenentatge ni a relacionar-se entre ells si nosaltres
com a mediadors o educadors no els motivem.
Hem de conèixer quins factors personals condicionen la motivació dels alumnes quan
volem resoldre tasques educatives, vist que, coneixent aquests factors i els seus
efectes és més fàcil saber com hem d’actuar per crear contextos amb la màxima
riquesa per aprendre (Alonso, 2005).
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D’aquesta manera, és important que promoguem l’aprenentatge cooperatiu, que
donem peu a la interacció entre els alumnes, ja que quan s’expliquen el que han après,
desenvolupen habilitats comunicatives, organitzen i estructuren idees, potencien el
seu coneixement i s’adonen dels errors, tot beneficiant el seu aprenentatge (Pujol,
2014). Si la nostra intenció és crear un bon clima a l’aula i un bon ambient de treball
que perduri durant tot el curs, és necessari dur a terme un aprenentatge d’aquestes
característiques, ja que mitjançant la cooperació i el treball en equip desenvolupem un
clima positiu de treball a l’aula i a la resta del centre.
Tal i com ens afirma Pujolàs, estructurar de forma cooperativa l’aula suposa intervenir
sobre tot el grup perquè esdevingui progressivament en una comunitat
d’aprenentatge. El grup ha de deixar de ser una simple suma d’individus en tensió que
només comparteixen un espai, i convertir-se en una comunitat. Quan s’interessen els
uns pels altres i s’adonen que tenen un objectiu en comú comença a ser-ho. Per
assolir-ho cal dur a terme diferents dinàmiques de grup, jocs de coneixença, jocs
cooperatius, dinàmiques d’educació emocional, etc., per tal de que els companys es
coneguin més, creïn llaços de confiança més estrets, entenguin que no han de
competir entre ells sinó ajudar-se a l’hora de treballar, desenvolupin empatia i
habilitats comunicatives, etc. Així dons, quan una aula es converteix en una comunitat
d’aprenentatge estructurada en diferents equips cooperatius de treball, els
adolescents potencien el seu protagonisme i participen molt més activament, tot
compartint la responsabilitat d’ensenyar i l’ajuda mútua. Les experiències
d’aprenentatge cooperatiu afavoreixen notablement les relacions socials, l’acceptació i
el respecte de les diferències, tot aportant noves possibilitats al professorat.
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De totes maneres, tot i apostar per aquest tipus d’aprenentatge no tenim la intenció
de deixar la informació al fàcil abast dels alumnes ni transmetre els coneixements
unidireccionalment del adult cap al alumne, ja que no és una acumulació de
coneixements sinó un procés de canvi progressiu.
Segons Bruner, el mestre no ha d’exposar els continguts d’una manera acabada, sinó
oferir i donar a conèixer als alumnes l’objectiu que es vol assolir tot actuant com a
mediador i guia perquè els alumnes siguin els que recorrin el camí i assoleixin els
objectius proposats. D’una altra manera, l’aprenentatge per descobriment es
produeix quan l’adult presenta les eines necessàries a l’alumne perquè descobreixi ell
mateix el que es vol aprendre. Quan es desenvolupa de manera correcta, pot
esdevenir un coneixement significatiu i potenciar hàbits d’investigació en els alumnes.
Segons Ausubel, parlem de coneixement significatiu quan l’alumne estableix relacions
entre el nou contingut i els seus esquemes de coneixement, és a dir, amb els seus
coneixements previs (Baro, 2011).

2.2 Orígens del graffiti i artivisme:
Una vegada tenim clares quines són les perspectives d’aprenentatge que durem a
terme en el nostre projecte, podem parlar ara del tipus de mediador artístic que
utilitzarem per a intervenir educativament amb els alumnes de l’aula oberta.
Ja des dels inicis de la humanitat, totes les cultures han deixat les seves marques
gràfiques en l’entorn, com per exemple amb les pintures rupestres o els jeroglífics en
l’antic Egipte (Ballaz, 2009). També els romans estaven acostumats a l’escriptura
espontània sobre columnes, pintures i murs. S’han trobat moltes inscripcions en llatí
vulgar amb insults, declaracions d’amor o altres consignes polítiques (Ortiz, 2009).
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El graffiti va sorgir a mitjans dels anys seixanta i principis dels setanta, en les
comunitats afroamericanes del Bronx, Brooklyn i Queens en la ciutat de New York.
Aquest fenomen té molta relació amb la marginació social i amb les ganes de presencia
física a la ciutat (Ballaz, 2009). Està protagonitzat per grups polítics o gàngsters que
utilitzaven el graffiti com a mitjà de comunicació per reproduir missatges activistes o
per delimitar el territori entre les bandes de carrer. Comença a estendre’s per
Filadèlfia, donant lloc a un dels estil quotidians anomenat ‘’bombing’’ que veiem per la
ciutat actualment (Ortiz, 2009).
Segons explica Ortiz, aquest domini del espai comença amb senzilles firmes,
anomenades ‘’tags’’, que van agafant complexitat amb el pas del temps. Normalment
atribuïm la paternitat del ‘’tag’’ a Taki183, un dels primers missatgers que va entendre
aquesta presencia com una marca territorial (Ballaz, 2009). Aquests, no tenien
influència sobre l’estil ni la qualitat de la peça, sinó sobre la quantitat de firmes que un
graffiter aconseguia realitzar.
Allò que va començar sent un fenomen de barri va estendre’s ràpidament per tota la
ciutat i per totes les grans ciutats dels Estats Units. El ‘’tag’’ va evolucionar
notablement tot guanyant color, mida i volum, convertint-se amb allò que coneixem
actualment com graffiti, il·legible a primera vista i amb la condició de il·legalitat. L’èxit i
el bon reconeixement s’aconsegueixen mitjançant el risc que s’ha dut a terme durant
l’execució de la peça i la qualitat del resultat, és a dir, com més s’ha arriscat el graffiter
a fer la seva peça, més mèrit i respecte comunitari aconsegueix. Aquest respecte és
una de les característiques més importants per les quals el graffiti permet aplicar-se
socialment, com per exemple, el treball comunitari amb joves desenvolupat
principalment a Sud-americà.
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Ballaz ens afirma que a principis dels anys setanta, es van començar a fer servir els
vagons de metro per transportar les firmes a qualsevol part, i en la ciutat brotaven les
primeres ‘’crews’’ (grups) que anaven guanyant terreny ràpidament, tot transformant
el graffiti en una manera urbana d’expressió i creació identitària. Aquest residu
altament comunitari dona lloc a una potent evolució del graffiti pel que fa la seva
tècnica, la mida i la difusió. Mora diu que a finals d’aquesta dècada el graffiti travessa
el seu punt màxim en quant a imatge, ja que s’incorporen personatges de còmic,
caricatures, s’amplien les dimensions de les obres i comença un fort enfrontament
entre ‘’crews’’, les quals estableixen les seves pròpies normes de comunicació interna,
amb l’objectiu de fer-se cada cop més fortes i aconseguir cada vegada un
reconeixement més sòlid.

A principis dels anys vuitanta, apareixen obres d’artistes com John Fekner, Jean Michel
Basquiat o Keith Haring, amb un poder comunicatiu similar al del graffiti però sense
formar-hi part de manera evident, aquestes pràctiques van donar lloc al que coneixem
actualment com art urbà. La diferència entre l’art urbà i el graffiti radica en el receptor
del missatge, és a dir, mentre que el graffiti es dirigeix als integrants d’un mateix grup i
als que comparteixen els mateixos codis, l’art urbà va destinat al públic en general.
Podem confondre’ls ja que comparteixen les dinàmiques d’il·legalitat, respecte i mèrit.
Als anys noranta, el graffiti s’amplia arreu del món, tot desenvolupant estils diferents a
cada país. D’altra banda, la tècnica de la plantilla va estendre’s artísticament a partir
de la retolació publicitària desprès de la Segona Guerra Mundial (Ballaz, 2009). Cal
destacar també que l’aparició d’Internet ha tingut un paper important en l’evolució
d’aquest fenomen, tot i que hi ha alguns artistes que rebutgen aquest nou mitjà ja que
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creuen que l’experiència directa és una part essencial del graffiti, en canvi, altres l’han
utilitzat com un camp d’acció complementari on gran part dels artistes tenen la seva
pàgina per tal de compartir el seu art de manera més notable. És també en aquesta
dècada quan el graffiti s’introdueix més notablement als museus i galeries i passa a
formar part de les grans col·leccions d’art mundial (Casas, 2014).

Paral·lelament, l’art urbà reuneix algunes condicions d’inconformitat i reflexió social
que fan que sigui una de les manifestacions artivistes més destacades. En altres
paraules, com que l’art urbà té un fort component de denuncia política apareix un nou
tipus d’art polític, anomenat art activista o artivisme. Les produccions artístiques
s’emmarquen com formules d’art públic o contextual en la mesura que es despleguen
al carrer per advertir signes de vulnerabilitat d’un sistema sociopolític que rebutgen
(Delgado, 2013). El màxim representant d’aquesta corrent seria el britànic Banksy, el
qual pretén obtenir conseqüències polítiques mitjançant l’art (Ballaz, 2009).
Segons Casas, aquest artista va tenir els seus inicis a Bristol, però es va estendre amb
gran fluïdesa cap a Londres i desprès cap a tot el món. Com a característiques
principals podem dir que utilitzava l’stensil, la ironia, la simpatia en les seves peces, les
practiques publicitàries i el misteri que suposa el seu anonimat. Com a obres
polèmiques podem destacar la seva intervenció al mur d’Israel, que va ser declarada
il·legal i va generar moltes crítiques. Així mateix, en les seves peces podem veure una
crítica al control polític i econòmic de la industria mediàtica, el procés d’apropiació i
una utilització d’elements icònics significatius ha estat un recurs força utilitzat per
l’artista.
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Fent referència a una de les seves accions més conegudes és la que va realitzar a Nova
York a l’octubre del 2013 quan va posar una parada a Central Park venent les seves
obres originals i signades per 60 dòlars. Desprès va penjar el vídeo a Internet i tant sols
quatre persones havien comprat obres a la parada sense saber que eren un Banksy,
quan en una subhasta n’hi ha que lluiten per aconseguir-ne una a un preu molt més
alt. D’altra banda, va aconseguir un gran reconeixement quan en l’any 2005 va penjar
algunes de les seves obres de forma il·legal a la Tate Britain i al Metropolitan de Nova
York, així com al Louvre posteriorment. A partir d’aquestes intervencions les seves
obres van començar a entrar en el mercat amb uns números molt elevats, gràcies
principalment als mitjans de comunicació.
Segons afirmen Gómez i Ravelli, un altre artivista destacat és el graffiter italià Blu,
conegut per la seva critica social entorn als guanys i a la explotació de les minories. La
principal estratègia de l’artista és anar més enllà de les publicitats enganyoses i del
màrqueting de les imatges, amb l’objectiu principal de destapar les mentides de la
societat consumista. La seva actitud es negativa, amb el seu cinisme ens mostra que el
que nosaltres veiem i vivíem en realitat és pitjor del que sembla, tot intentant
despertar la consciencia adormida de la població acostumada a veure només la
perifèria de l’activitat mercantil.
Així com ens informa un article del ‘’Periódico’’, publicat el 12 de Març de l’any 2016,
Blu ha eliminat alguns dels seus murals de Bolonya (Itàlia) per protestar contra la
decisió de realitzar una mostra dins d’un museu amb obres d’art urbà. El mateix
graffiter va comunicar la notícia i va penjar algunes fotografies en les que podem veure
com alguns dels seus col·laboradors arrancaven els seus graffitis o els cobrien amb
pintura gris. D’aquesta manera l’artista va protestar contra la presència d’algunes de
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les seves obres en la exposició ‘’Street Art. Banksy&Co. L’art en estat urbà’’, exposades
en el Museu de la Historia de Bolonya. Aquesta exposició és senyalada com una
acumulació privada i sobre la transformació de la creativitat de tots en benefici d’uns
pocs.

2.3 Mediació artística:
Una vegada coneixem els orígens i el nivell d’incidència actual que té el nostre recurs
artístic és important aprofundir sobre que és la mediació artística i quines possibilitats
socioeducatives aporta a la nostra tasca com a mediador, per la qual cosa, podrem
veure les potencialitats de l’art des d’una perspectiva diferent.
Podem entendre la mediació artística com una intervenció socioeducativa que es
desenvolupa a partir de recursos artístics amb individus o col·lectius d’exclusió social
(Moreno i Cortés, 2015). El principal objectiu d’aquest concepte és actuar com a
mediador, és a dir, no pretén ensenyar art, sinó actuar com a eina educativa que
permeti als educadors incidir en altres objectius que giren entorn a potenciar
l’autonomia i promoure processos d’inclusió social (Moreno, 2010).
En relació als àmbits d’actuació podem trobar tallers de mediació artística en
contextos com presons, hospitals, museus, escoles, casals i residències d’avis, centres
oberts, persones sense llar, conflictes interculturals, dones que han patit violència,
persones amb diversitat funcional, etc. Existeixen projectes de pallassos als hospitals,
circ social, música comunitària, dansa integrada, teatre social, vídeo comunitari, etc.
(Moreno i Cortés, 2015).
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En aquest model d’aprenentatge el que més ens interessa no és el producte final ni la
qualitat estètica de la nostra obra plàstica, sinó el poder que té aquesta eina i
l’aportació que té el taller a nivell inclusiu i de transformació social, per tant, podem
dir que el que realment ens interessa no és el producte final sinó el procés de
construcció. No obstant, podem posar de rellevància alguns conceptes claus com el
desenvolupament integral de l’individu, recobrar les potencialitats, fer un procés
simbòlic en el que es puguin excedir conflictes inconscients i prendre consciència de la
situació actual tot desenvolupant un procés de transformació (Moreno, 2010).

Tal i com continua Ascensión Moreno, el rol que desenvolupa l’educador és molt
important, ja que ha d’adoptar una actitud d’observació tot intentant entendre que
passa, sense realitzar la obra artística ni intervenir en el treball en grup. No ha de
donar la solució, sinó ajudar a veure altres alternatives per tal de potenciar la
creativitat i potenciar el sentit crític. Com a mediadors no hem de fer judicis ni
etiquetar a les persones, no hem de forçar mai la situació ni interpretar les obres de
ningú. És important també que l’educador faciliti la reflexió y la comunicació.

És necessari que el mediador desenvolupi un paper d’acompanyament, és a dir,
situem aquesta acció en la línea de caminar al costat d’algú que es dirigeix envers
l’objectiu de potenciar l’autonomia de les persones amb les quals treballa tot centrantse amb les seves capacitats i no amb les seves dificultats. Una actitud d’empatia és
bàsica, tot intentant comprendre la seva perspectiva i les seves emocions. Donar
suport en el procés de reflexió, considerant el punt on ens trobem i cap a on ens
dirigim. La constància, la confiança, la confidencialitat i el reforç de l’autoestima són
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clau també per a desenvolupar un bon paper d’acompanyament (Moreno i Cortés,
2015).
Segons Susanne Bruyelles, ‘’acompanyar és acceptar, deixar-se interpel·lar per l’altre,
és acceptar d’ anar-lo a trobar sense projecte i sense una idea preconcebuda; és, sense
cap mena de dubte i abans que res, aprendre a estimar-lo, a respectar-lo per ell
mateix’’ (Jordi Planella, 2003, p. 15).
L’acompanyament considera la persona un subjecte actiu i autònom, amb la capacitat
de dirigir la construcció d’identitat i de socialització, una persona amb constant
evolució i amb l’ajuda per reconstruir el seu camí (Morata, 2014). ‘’Les persones en
situació de vulnerabilitat social necessiten acompanyament per poder reconduir la
seva vida cap a formes de relació amb la comunitat més eficaces, que els permeti
establir un vincle positiu amb altres grups i persones, i que puguin tenir una presència
activa en el seu entorn social’’(Morata, 2014, p. 22).
El terme d’acompanyament no tracta d’una pràctica generalment nova, sinó que el
que és realment recent és l’ús que en fem d’aquest terme, i la positivitat que en el
treball amb persones en situació de dificultat social ha anat agafant forma. Tant
mateix, com a educadors veiem l’altre com a persona i acceptem que té un projecte
vital que haurà de decidir amb la nostra ajuda. Reconèixer l’altre com a protagonista
de la seva vida, és un dels pilars de l’acompanyament social. Aquest reconeixement és
denominat apoderament i consisteix a donar poder a l’altre (Jordi Planella, 2003).
En relació amb aquest anterior concepte, el mediador o l’educador ha de desenvolupar
la capacitat d’apoderament per solidificar un potent procés d’incorporació social i
d’aquesta manera millorar la qualitat de vida de les persones.
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Tal com manifesta Morata, l’apoderament es tradueix com el procés pel qual les
organitzacions, comunitats i persones aconsegueixen control i poder sobre les seves
vides. Pel que fa a l’apoderament individual, s’entén com l’extensió de la capacitat
personal per formar un gir positiu comportamental a partir d’una pràctica concisa amb
les percepcions i els objectius personals. Val a dir, que suposa un procés de
conscienciació a partir del qual la persona fonamenta i referma la seva identitat,
refermant les seves capacitats per transformar-se i modificar el seu entorn.
D’altra banda, l’apoderament comunitari es basa en el desenvolupament d’accions
col·lectives les quals ajuden a millorar les condicions de vida de les comunitats locals i
les relacions que hi ha entre organitzacions socials i aquestes.

Tal i com posem de rellevància en aquest projecte, el mediador o l’educador han de
potenciar la cohesió social per garantir la igualtat d’oportunitats. ‘’Entenem la cohesió
social com aquell procés mitjançant el qual la ciutadania desenvolupa un instint
d’unitat, pertinença i inclusió, participa activament en la vida social i gaudeix d’una
relativa equitat en un context on institucions públiques i privades són reconegudes
entre si legítimament ’’(Morata, 2014, p. 18).
Fomentar la cohesió social demana de la utilització d’estratègies i programes de
prevenció i d’atenció, cooperar entre els agents territorials i avaluar coherentment per
poder traslladar els coneixements i participar activament en les politiques d’inclusió
(Morata, 2014).

És important que el mediador proporcioni activitats i recursos de mediació artística
adequats per a desenvolupar una certa resiliència. És rellevant definir aquest concepte
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com la capacitat de ressorgir davant la adversitat, la capacitat de desenvolupar un
comportament vital positiu, o la protecció de la integritat personal sota pressió.
Podríem dir que estaria precisada per components protectors que proporcionarien
resultats adaptatius a l’hora d’encarar-se a situacions adverses (González, 2014).
Segons Moreno i Cortès, l’art és un recurs expressiu que dóna la possibilitat a les
persones de connectar amb les dificultats i desprès expressar-les metafòricament en
les seves obres. Aquesta expressió és un procés de superació de les mateixes
dificultats mitjançant un recorregut simbòlic que es dur a terme a partir de les
produccions (Moreno i Cortés, 2015).
L’educador o el mediador podria desenvolupar algunes intervencions per afavorir
aquesta resiliència, com per exemple potenciar la creativitat i l’art, promoure l’alegria i
l’humor, oferir vincles segurs i fiables, afavorir xarxes psicosocials afectives, i facilitar
processos que puguin donar sentit o significat a les experiències (González, 2014).

Tal i com hem dit abans, l’activitat artística connecta a l’individu amb la seva pròpia
identitat cultural i individual, dona lloc a la revisió del seu imaginari i a l’entrada de
l’univers simbòlic. El subjecte pot revisar la seva representació del món i canviar la
seva realitat, el món que recrea té a veure amb una reconstrucció reparadora, i que
aquesta, te a veure amb retrobar-se amb etapes del passat i donar-li un sentit a les
mateixes. El procés de simbolització va estretament relacionat a tornar a donar
significat al nostre passat, i per això, és important la memòria (Moreno, 2010).
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2.4 L’aula oberta:
Tal i com explica Vives, en l’actualitat, molts joves tenen problemes importants per
seguir els seus estudis normalitzats, per la major exigència en l’ESO i per les
característiques pròpies de l’adolescència. Per millorar el rendiment d’aquests joves,
s’han dut a terme des dels instituts una sèrie de mesures com els agrupaments
flexibles, el reforç en grups ordinaris, el desdoblament de grups, les adaptacions
curriculars, la integració de matèries per àmbits...
En el nostre projecte volem centrar-nos amb un programa de diversificació curricular,
aquell que pretén afavorir que els alumnes que ho necessitin puguin assolir els
objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol, a partir d’una
organització de continguts i matèries del currículum diferent a la que es desplega amb
caràcter general i una metodològica personalitzada. Dins d’aquests programes de
diversificació curricular trobem les aules obertes, un recurs força consolidat que es va
començar a implantar l’any 2004, en el qual posarem especial èmfasis per
contextualitzar el nostre projecte.
Sense entrar en debat i deixant de costat les intervencions externes als centres, com
són les UEC (Unitats d’Escolarització Compartida), Castillo senyala que les aules
obertes són les intervencions més estructurades per prestar atenció a l’alumnat amb
deficiències d’integració escolar i trastorns de conducta, dins el context de l’Educació
Secundària. No ens centrem en les Unitats d’Escolarització Compartida ja que ‘’si per
altra banda acceptem l’externalització d’aquests alumnes, assumim implícitament un
cert fracàs de la didàctica i de l’organització escolar a l’hora de donar resposta als seus
beneficiaris. I recordem que som a l’ensenyament obligatori’’ (Castillo, 2008, p. 5).
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Tal i com afirma Castillo, l’aula oberta apareix amb l’objectiu d’atendre als alumnes
que requereixen estratègies metodològiques i organitzatives, eines i recursos diferents
dels que tenen els estudiants de l’aula ordinària per desenrotllar les competències
bàsiques de l’Educació Secundària Obligatòria. Podem dir que principalment van
adreçades a alumnes de segon cicle, i que pretenen treballar des d’un punt de vista
globalitzador, és a dir, amb activitats funcionals i pràctiques pròximes a la vida
quotidiana dels alumnes, tot vetllant per la motivació i l’absentisme escolar.
Les finalitats principals de l’aula oberta són el desenvolupament de lligams positius,
potenciar habilitats d’inserció, adquirir les competències bàsiques i les eines
necessàries per obtenir el títol de l’ESO. És important que els estudiants es reparteixin
l’horari i les activitats amb la classe ordinària per no caure en una evident segregació.
Amb la instauració d’aquestes intervencions podem dir que millorem notablement la
motivació i l’autoestima, el clima de l’aula, la complaença del professorat, etc. Gran
nombre d’estudiants continua la formació laboral, la qual comporta una millor
integració dins el món laboral.

D’altra banda, podem posar de relleu que les escoles cada vegada tendeixen més a
derivar cap a l’aula oberta més estudiants. La diversificació acull a alumnes amb certes
dificultats que possiblement no s’hauria graduat sense aquesta mesura, però a l’hora
és una conseqüència de que el currículum i l’aula ordinària dels centres etiqueten a un
major nombre d’alumnes com no capaços d’aprendre els continguts bàsics de
l’Educació Secundària (Escudero, González i Martínez, 2009).
En algunes ocasions, alguns grups que han estat separats temporalment acaben
causant problemàtiques més detonadores. Poden originar-se guetos provocant
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reaccions antagòniques a les preteses, tot potenciant comportaments destructius i
baixa autoestima (Castillo, 2008).

Per part de l’alumnat, normalment apareixen valoracions positives, ja que comprenen
millor els continguts, treballen amb problemes, desenvolupen més activitats
pràctiques, milloren la seva actitud envers l’estudi, les relacions amb les famílies, etc.
Valoren molt efusivament l’oferiment de les relacions d’atenció més individualitzada,
l’ajuda i la confiança per part dels professors de l’aula oberta.
Per part del centre, les estimacions també son favorables, ja que molts mestres que no
treballen dins aquest pla alternatiu pensen que com que hi ha estudiants que no
s’adapten a les aules ordinàries és positiu comptar amb una sortida cap a on derivarlos. Majorment, aquests docents no admeten potser que s’hagués pogut estalviar
aquesta separació de l’aula ordinària, tot seleccionant millor els continguts i utilitzant
altres metodologies més atractives.
Els professors que desenvolupen la seva tasca dins l’aula oberta valoren més
positivament el programa i l’alumnat que el desenvolupa. Sobre els seus estudiants
diuen que són com els altres, però que no tenen hàbits de treball, tenen una baixa
autoestima i uns interessos i expectatives diferents. Pocs són aquells que continuen el
batxillerat, però molts recuperen les ganes de seguir formant-se. De fet, la
diversificació els concedeix l’obtenció del títol, caminar cap a una formació
professional o iniciar-se al món laboral (Escudero, González i Martínez, 2009).

26

Aprenem cooperativament a partir del graffiti
3. Antecedents:
Amb referència als projectes dels quals hem pogut nodrir la nostra idea i a les diferents
entitats i associacions de les quals hem pogut aprendre’n la tasca i entendre una mica
la situació del graffiti dins el nostre context més proper, podem fer quatre pinzellades
tot explicant quines són les principals idees destacades i les funcions més rellevants.
Primerament podem posar de relleu un potent projecte anomenat ‘’Transversal: Art
Urbà Sant Martí’’, el qual m’ha donat a conèixer diferents entitats col·laboradores de
Barcelona i promotores de la normalització del graffiti a la ciutat, i multitud de
projectes socioeducatius que giren entorn a aquesta branca artística.
Transversal pretén ser un camp d’experimentació que es declina cap a noves maneres
de gestionar la intervenció artística al carrer, més concretament al barri de Sant Martí
de Barcelona. Consolidar aquesta normalització dins la ciutat es un camí llarg i difícil
que necessita d’iniciativa i pedagogia. Aquest projecte ha estat una bona iniciativa per
ensenyar noves eines per buscar un bon model de gestió i desenvolupament de l’art
urbà a Barcelona.
Podem afegir que aquest projecte ofereix molts punts favorables a l’hora de treballar
amb joves, com per exemple treballar metodologies dinàmiques, experiències
atractives i properes, treballar al carrer, etc. No solament es pretén una finalitat
educativa o artística, sinó que es relacionin aquestes experiències amb el territori que
contextualitza als joves, per tal de promoure aspectes d’identitat favorables, tot
donant un sentit comunitari al programa.
Les entitats col·laboradores amb aquest projecte que lluiten precisament per la
normalització i difusió del graffiti i l’art urbà a la ciutat són les següents:
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-

Associació Artística i Cultural Difusor: gestió d’espais públics per a
intervencions autònomes, murals, tallers i conferències, investigació i
publicació sobre temàtiques relacionades amb l’art a l’espai públic, projectes
propis i gestió de festivals. Alguns exemples de projectes són: OpenWalls
Conference, OpenWalls Showcase, etc.

-

Associació RebobinArt: S’ocupa de gestionar el màxim numero d’espais a la
ciutat perquè els artistes tinguin la oportunitat de desenvolupar les seves obres
artístiques dins de la legalitat. Alguns exemples de projectes són: Persianes
lliures, murs lliures, Color tracks, Big Waalls, etc.

-

Enrotlla’t!: organitza esdeveniments per promoure l’art urbà i potenciar el
talent dels artistes, també fomenta la relació i el diàleg entre els artistes i els
comerços. Alguns exemples de projectes són: Art al comerç 1 i 2, M.A.C,
Efímers, etc.

-

Associació per a Joves Teb: entitat situada al Raval i sense ànim de lucre amb la
principal finalitat de fomentar la integració social dels joves i adults que viuen
en situacions d’exclusió social. Fan servir el graffiti com a recurs en moltes
intervencions i propostes de cohesió comunitària. Alguns exemples de
projectes són: Els Espais són de tots – Projecte Graffiti Sant Climent 2010.

-

Artixoc: la seva principal intenció és enfortir les relacions entre els joves, tot
utilitzant l’art per complir els seus principals objectius. Aquests són el treball
comunitari, promoure el canvi social mitjançant accions amb joves,
corresponsabilització dels joves, integració, autogestió, formació i inserció,
intercanviar aprenentatges, etc. Alguns exemples de projectes són: Festival
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Artescape 2015 (espai de taller de graffiti, espai per a joves i professionals on es
pintaran murs i persianes que quedaran permanents).

D’altra banda, podem destacar altres projectes comunitaris d’especial interès
relacionats estrictament amb aquestes anteriors entitats:
-

Now PobleNou (Districte de Sant Martí/ Fabrizzio Bianchini): reivindica els
espais comunitaris, i l’enfortiment dels vincles entre els antics i els nous veins.

-

Taller amb discapacitats intel·lectuals de l’Associació Aspanias (Rebobinart):
crear un arbre de grans dimensions.

-

Pintem el Mercat del Clot (Enrotlla’t): dignificar la imatge de tots els
tancaments o persianes del perímetre del mercat per mitjà d’una convocatòria
oberta. Aquests treballs estan inspirats en l’Ànima com a temàtica escollida
pels comerciants del mercat.

Podem destacar també altres projectes educatius:
-

Taller al CEIP Eduard Marquina (Rebobinart): relacionar el projecte global de
recerca de l’escola (al voltant del fons marí), amb l’art urbà i les bones
pràctiques en el moment d’intervenir a l’espai públic.

-

Taller i Intervenció al pati de l’Escola Concepció Arenal (Rebobinart): és un
taller iniciat amb dinàmiques de presentació en que fan servir una llauna
d’esprai, comenten que volen pintar i que volen transmetre, reflexió sobre
l’estètica del barri, condicions per pintar i espais disponibles, història de l’art
urbà i finalment pintar un mur per a la comunitat escolar.

-

L’art surt de les aules: taller Institut Infanta Isabel d’Aragó (Difusor-OpenWall):
Desenvolupen un mural a la paret exterior de l’institut amb alumnes de
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batxillerat i en col·laboració del centre cívic Sant Martí, sota la metodologia del
mural de consens. Investigació i anàlisi sobre el territori.

Paral·lelament, podem destacar altres projectes socioeducatius amb una metodologia
més similar a la de la mediació artística, contextualitzats majorment en comunitats
educatives. Alguns d’aquests projectes ens han donat moltes idees en el moment
d’organitzar les activitats i estructurar-les en moments i etapes:
-

Taller de graffiti: A la Plaça! Un estiu d’art per la convivència.
Escola Oberta d’Estiu 2015. Projecte ICI Badalona Sud (Difusor). Mural St. Roc.
Taller de mural de consens realitzat amb nens i nenes en risc d’exclusió social.

-

Taller mural de consens: Espai Jove Bocanord. Difusor Barcelona.
Taller d’una setmana de durada en el que es realitza una intervenció mural
producte d’un procés d’investigació i anàlisi sobre el territori. Mitjançant la
fotografia es desenvolupa un procés de reflexió, el qual permetrà la realització
d’una intervenció mural a partir de tècniques de comunicació visual
contemporània. L’objectiu principal es capacitar al grup participant com a agent
de canvi social, promovent en tot moment la participació crítica.

-

Taller Institut Joan d’Àustria 2015 (Difusor): en col·laboració amb el centre cívic
de Sant Martí, s’ha desenvolupat durant un mes un taller d’art urbà. En aquesta
edició, el resultat no va ser presentat a l’espai públic sinó que va inaugurar la
nova sala d’exposicions del centre cívic.

-

Taller Institut Emperador Carles 2016 (Rebobinart): taller en el que van
participar els alumnes de 3r d’E.S.O durant dos dies. El primer dia van estudiar
projectes importants de Rebobinart, l’art urbà a Barcelona i l’historia del
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graffiti. Desprès del pati van preparar el mural que havien de pintar. El segon
dia van pintar les parets del pati de color blanc, van marcar les lletres de la
paraula ‘’interculturalitat’’, i seguidament van pintar-la amb l’ajuda de dos
artistes.
-

IES Llobregat. Una pista d’skaters (Contra Mur): projecte d’intervenció mural
d’una pista d’skaters. Faran servir la tècnica de l’stencil amb plantilles. Les
primeres sessions les han destinat a fer proves d’stencil, desprès les han
estampat pel pati amb color negre.

-

IES Fontserè. Preparació dels graffitis (Contra Mur): aquest projecte mural el
portaran a terme un grup de 4rt d’E.S.O i el grup de l’Aula Oberta. Inspirant-se
en les imatges de Banksy (anteriorment esmentat en el punt 2.2), cada alumne
manipularà el seu retrat i desenvoluparà una plantilla stencil per fer un
projecte de diversos graffitis. Abans prepararan els murs on ho faran.

-

IES Josep Tapiró de Reus: durant l’any 2012 els alumnes de 3er de l’Aula Oberta
desenvolupen un graffiti al fons de la classe.

-

IES Cendrassos (Figueres): el grup de 4rt d’E.S.O de l’aula oberta va assistir a
una sessió informativa de la mà d’un professional sobre el món dels graffitis.
Desprès, van veure com l’artista que desenvolupava la sessió i un alumne de 4rt
feien uns graffitis.

En última instància, podem posar de relleu el projecte ‘’En Residència. Creadors als
instituts de Barcelona’’, impulsat per l’ICUB i el Consorci d’Educació. Aquesta proposta
educativa posa en relació l’Art contemporani amb els estudiants d’E.S.O d’alguns
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instituts de Barcelona. En cada projecte s’implica tota la comunitat educativa i el
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
L’objectiu principal és establir vincles amb els estudiants per tal de desenvolupar un
procés de creació, tot donant una obra personal exclusiva com a resultat.
Concretament a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, la reconeguda artista urbana
BTOY juntament amb els estudiants d’aquest centre han creat dos murals durant la
setena edició del programa Creadors en Residència. Aquests dos murals, un
contextualitzat al mateix centre i l’altre al museu, s’han creat i desenvolupat
conjuntament. Primerament han preparat el fons amb figures geomètriques, desprès
han configurat les plantilles de les seves siluetes, i per acabar, les han transportat als
murs del museu i de l’institut.
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4. Objectius:
Així dons, tenint en compte els aspectes metodològics, curriculars i organitzatius més
adients que té el centre per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels
alumnes de l’aula oberta, el nostre projecte pretén abordar els objectius estratègics
(generals) següents:


Crear una cohesió grupal i un bon clima de treball dins l’aula, entre els alumnes
i entre els alumnes i el professorat.



Potenciar la motivació i despertar l’interès dels alumnes.

A partir dels anteriors objectius estratègics ens replantegem els següents objectius
operatius (específics):
-

Promoure límits d’autocontrol sobre la base del respecte, així com comprendre
i acceptar els diferents punts de vista, el respecte cap als altres i les seves
opinions.

-

Potenciar l’escolta activa i l’empatia dels alumnes.

-

Experimentar i protagonitzar accions de compromís cívic, tot aprenent en
l’exercici actiu de la ciutadania i posant en joc coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.

-

Promoure la participació crítica.

-

Conscienciar als alumnes que la realització dels seus projectes futurs, depèn,
majoritàriament, d'ells mateixos.

-

Afavorir els processos de maduresa personal, de desenvolupament de la pròpia
identitat i de la progressiva presa de decisions.

-

Potenciar l’expressió i la comunicació mitjançant el graffiti.
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-

Reforçar

l’autoestima

i

l’autoconeixement

dels

adolescents, prenent

consciència de la imatge que tenim de nosaltres mateixos.
-

Prevenir l’absentisme escolar per tal de reduir els riscos d’exclusió social, tot
integrant socialment als alumnes.
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5. Metodologia:
Mitjançant el graffiti i algunes tècniques de l’art urbà buscarem apoderar als alumnes
de l’aula oberta. La nostra intenció és presentar l’activitat artística com a mediadora,
és a dir, amb el principal objectiu d’utilitzar aquesta eina educativa per potenciar la
cohesió social, l’autonomia, la motivació, promoure processos d’inclusió social, etc., i
no convertir aquests adolescents en artistes urbans.

Amb relació a qui desenvoluparà aquest projecte amb els adolescents, podem dir que
el mediador artístic serà la persona més adient per a dur-lo a terme, ja que posseeix
les eines necessàries, té els recursos competents i és la persona que coneix millor la
metodologia. Algun mestre i/o educador que treballi amb aquests alumnes dins aquest
pla alternatiu seria de gran ajuda a l’hora de desenvolupar les sessions de sortides a
l’entorn, ja que si és així, podrem fer-les en petits grups. De tota manera, si l’institució
disposa de recursos personals i proposa oferir-nos-en en altres casos de treball en
grups reduïts, podrem desenvolupar aquest projecte amb una major eficàcia. No
obstant, el mediador artístic tindrà la obligació d’explicar amb detall a l’altre educador
el projecte, per tal de seguir una mateixa línea metodològica.
El mediador artístic serà observador, no donarà la solució a les activitats ni als
períodes de recerca i investigació, sinó que ajudarà al grup a buscar alternatives. Serà
molt important que potenciï la reflexió i la comunicació, i que no etiqueti ni faci judicis
als alumnes ni a les seves produccions. Com també no forçarà als altres a fer res que
no vulguin fer, ja que la ‘’no participació’’ esta expressant alguna cosa, i per tant, és
indispensable respectar a cada participant. Promourem la possibilitat de que aquesta
persona pugui parlar al final de la sessió si ho desitja.
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La nostra metodologia girarà entorn a un aprenentatge cooperatiu, és a dir, un
aprenentatge on la interacció amb els altres desenvoluparà millors habilitats
comunicatives, organitzatives, socials, reflexives, etc.
El concepte d’apoderament tindrà un rol destacat, ja que les accions col·lectives
desenvolupen més relacions entre organismes socials, una reforma de la seva
identitat, i per tant, una major capacitat per fer un gir comportamental positiu que es
traduirà en un bon clima a l’aula. En l’aprenentatge cooperatiu potenciem el
protagonisme i l’ajuda mútua, és a dir, els adolescents se sentiran importants,
participants actius i escoltats dins el grup. Presentar les seves obres als altres, treballar
en grups reduïts i en parelles on tinguin un espai proper de diàleg, guiar i ensenyar als
mestres espais i entorns propis, etc., afavorirà notablement aquest protagonisme, i per
tant, a l’autoestima dels alumnes.
Aquesta metodologia també serà clau per desenvolupar una major resiliència amb
aquests adolescents en risc d’exclusió, ja que desencadena un comportament vital
positiu. El focus artístic utilitzat connectarà amb les dificultats i ajudarà als alumnes a
expressar-les. Afavorirem la resiliència creant vincles segurs dins

una comunitat

d’aprenentatge, mitjançant dinàmiques de coneixença, jocs cooperatius, dinàmiques
d’educació emocional, etc.

També girarà al voltant d’un aprenentatge per descobriment, és a dir,

que el

mediador presentarà les eines al grup perquè recorrin el camí assolint els objectius.
Mitjançant experiències i accions directes, els alumnes s’involucraran activament
construint el seu propi aprenentatge.
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El concepte de l’acompanyament jugarà un paper molt important, ja que el mediador
potenciarà l’autonomia dels alumnes tot treballant des de les capacitats, perquè per
ells mateixos participin en la elaboració del seu propi coneixement.
Serà rellevant oferir confiança, confidencialitat i activitats per afavorir l’autoestima.
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6. Activitats:
Com hem explicat anteriorment (1.3), el nostre programa d’activitats ocuparà gairebé
un trimestre, el primer d’un curs escolar, per ser més concrets. Tenim la intenció de
desenvolupar-lo durant el primer trimestre perquè pensem que és el període on el
grup-classe té més necessitat de conèixer’s i obrir-se a mantenir relacions favorables
entre els seus iguals i entre els docents que formen part d’aquest pla alternatiu.
Pensem que plantejar dues sessions setmanals de dues hores cadascuna és una bona
manera de gestionar el temps i dotar a cada activitat de la temporalitat necessària per
poder complir amb èxit els objectius plantejats. Val a dir, que no ens ocuparà tot el
trimestre sencer, ja que tenim programades disset sessions de dues hores cadascuna, i
per tant, ens ocuparia un període de dos mesos i una setmana aproximadament.
A continuació presentarem una proposta de disset sessions estructurada en tres
etapes, una fase inicial, una fase de desenvolupament i una de tancament o final.
El següent esquema és una idea del que podria ser un petit projecte de mediació
artística usant el graffiti com a eina integradora, però sense mantenir-se tancat, és a
dir, intentant preservar la màxima flexibilitat per poder modificar les activitats i la
temporalitat en funció dels interessos del grup i del seu tarannà.

Sessió

Activitats

Materials

Fase inicial:
1- Dinàmiques grupals/

-

de presentació.

Animal

que

ens

sentim

identificats i perquè.
-

-

Sala àmplia.

-

Cabdell de

Presentació individual amb tres

llana.

idees, una de les quals és falsa.

-

Papers.

Els altres han d’encertar-la.

-

Bolígrafs.
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-

Presentació

mitjançant

el

cabdell de llana, diem el nostre
nom i una qualitat positiva.
-

Mitjançant el llenguatge no
verbal ens ordenarem segons el
mes i el dia de l’aniversari.

-

Agrupacions

en

funció

a

diferents criteris.
-

Trobar tres adjectius que ens
defineixin i que comencin per
cada inicial del nostres nom i
cognoms.

-

Definir en dues ralles els nostres
‘’hobbies’’, desprès llegirem els
papers i encertarem de qui es
tracta.

2- Presentació del taller.

-

-

-

Presentarem

i

-

Sala àmplia.

algunes de les activitats que

-

Taules.

farem.

-

Cadires.

Coneixements previs del graffiti,

-

Ordinador.

que saben els estudiants?

-

Pantalla gran.

Entre tots formaran una ceba

-

Sala àmplia.

(units entre si fortament), on

-

Mocadors

Explicarem

el

projecte

quatre

idees

bàsiques sobre la història del
graffiti, per situar als alumnes.
-

Quins son els interessos dels
adolescents?

Que

pretenen

aprendre o aconseguir amb
aquest taller?
3- Dinàmiques grupals/
de cohesió.

-

cada company serà una capa.
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Un voluntari, el granger, haurà

-

Ordinador.

d’anar traient capa per capa, on

-

Altaveus.

cada company que aconsegueixi
treure es convertirà en granger.
-

En parelles, un estarà amb els
ulls tapats i l’altre l’anirà guiant
verbalment amb una mà a
l’ombro,

tot

esquivant

els

obstacles que hi ha a l’aula.
Desprès canviarem els rols i
explicarem les sensacions.
-

El cercle de companys evitarà
que la persona que hi ha al mig
caigui, ja que aquesta estarà
amb els peus junts, ulls tancats i
ben rígida balancejant-se.

-

Cada

alumne

haurà

triat

prèviament una cançó i li haurà
enviat al educador abans de la
classe.

El

mediador

posarà

fragments de totes les cançons i
els alumnes es deixaran fluir pe
l’aula.

Desprès

compartirem

sensacions.
-

El grup regalarà al company que
esta al centre del cercle una
qualitat que tingui aquest.

-

Dos

voluntaris

que

no

coneixeran la consigna hauran
de sortir d’un cercle tancat
format pels companys de classe.
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Primer un i desprès l’altre,
hauran d’intentar escapar del
cercle. La consigna és demanar
‘’sisplau’’ que el grup els deixi
sortir.
Fase de desenvolupament:
4- Excursió 1.

-

Farem una sortida conjunta pel

-

poble i veurem els diferents

Telèfons
mòbils.

graffitis que hi ha. Els alumnes
tindran la possibilitat de fer
fotografies amb el mòbil a
aquells graffitis que més els
cridin l’atenció.
5- Compartir

-

fotografies.

-

Els alumnes podran compartir

-

Sala àmplia.

les fotografies de la sessió

-

Ordinador.

anterior, enviades prèviament

-

Pantalla gran.

per correu al educador.

-

Cadires.

Podrem veure quins tipus de

-

Taules.

graffitis existeixen.
-

Podrem decidir conjuntament
de quina tipologia són els
graffitis fotografiats.

6- Disseny ‘’Tag’’

-

Explicar que són els ‘’Tag’’.

-

Sala àmplia.

(firma).

-

Dissenyar una firma personal.

-

Ordinador.

-

Explicar el procés que han seguit

-

Pantalla gran.

els alumnes.

-

Retoladors

-

-

Transmetre que veuen en les

gruixuts

firmes dels altres.

fan servir els

Adaptar un racó de la classe per

graffiters.

escriure

els

alumnes.
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-

7- Plantilla stencil.

-

-

-

Escriure les firmes personals al

d’envelar

racó prèviament adaptat.

blanc.

Parlar de Banksy com a referent

-

Sala àmplia.

per introduir l’stencil.

-

Ordinadors.

Seleccionar una fotografia-retrat

-

Taules.

personal i retocar-la amb tons

-

Cadires.

blancs i negres per fer una

-

Pantalla gran.

plantilla.

-

Impressora.

-

Cartons.

-

Cartolines.

-

Tisores.

-

Cúter.

-

Fulls DIN-4 i

Fer

una

plantilla

stencil

individual amb cada retrat.

DIN-3.
8- Plantilles al pati.

-

Netejar i preparar les parets del

-

Draps vells.

pati

volem

-

Aigua i sabó.

graffiti.

-

Escombres.

Pintarem les parets de color

-

Recollidors.

blanc un cop estiguin netes.

-

Brotxes.

Fer el graffiti personal amb la

-

Pintura blanca.

plantilla stencil.

-

Plantilla

en

les

desenvolupar

-

que
el

stencil.
-

Esprai

negre

exclusiu per fer
grafftis.
9- Excursió 2.

-

Farem

una

conjunta

pel

segona

sortida

poble on

-

els

Telèfons
mòbils.

alumnes seran els qui guiaran

-

Llibretes.

als

alumnes

-

Bolígrafs.

ensenyaran els diferents murs i

-

Cintes

mestres.

Els

espais on els agradaria fer un
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mural comú.
-

Els alumnes faran fotografies als
espais amb els mòbils per tenir
una referència.

-

Mesurarem l’alçada i l’allargada
de les diferents parets.

10- Carta a

-

l’Ajuntament.

-

Col·lectivament escriurem una

-

Sala àmplia.

carta de sol·licitud per demanar

-

Pissarra.

a l’Ajuntament el permís per

-

Taules.

pintar en un dels murs escollits.

-

Cadires.

Pactar un responsable del grup

-

Ordinador.

perquè

a

-

Impressora.

a

-

Fulls.

-

Bolígrafs.

quines

-

Sala àmplia.

als

-

Sala

escrigui

ordinador

i

la
la

carta
porti

l’Ajuntament.
Fase final:
11- Pluja d’idees.

-

Parlarem

sobre

temàtiques

interessen

alumnes i que els agradaria
pintar.
-

d’informàtica.
-

Pissarra.

Primer individualment, desprès

-

Sala àmplia.

en petit grup i fins arribar al

-

Pissarra.

gran grup anirem dissenyant

-

Taules.

petits esborranys del que podria

-

Cadires.

ser la nostra idea per al mural.

-

Fulls DIN-4 i

Per parelles farien una recerca
per

Internet

a

la

sala

d’Informàtica.
-

Faríem una pluja d’idees i
decidiríem

per

votació

la

temàtica a treballar.
12- Primers esborranys.

-

Tindrem present en tot moment
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la idea de graffiti pactada la

-

sessió anterior.
-

Repartirem

les

Retoladors de
colors.

tasques

per

-

desenvolupar el graffiti final, de

Llapis

de

colors.

forma democràtica i vetllant
pels interessos dels alumnes.
13- Netejar les parets i

-

l’espai públic.

14- Intervenció Mural.

-

Netejarem i prepararem els

-

Draps vells.

murs de l’espai públic adjudicats

-

Aigua i sabó.

per l’Ajuntament.

-

Escombres.

-

Recollidors.

-

Pintura blanca.

-

Brotxes.

-

Esprais

Un cop tinguem el disseny
definitiu i l’espai preparat per

colors

pintar ja podrem començar a

exclusius

desenvolupar el nostre graffiti

fer graffitis.

mural. Els alumnes hauran de
respectar

15- Acabar intervenció

-

mural.

la

seva

-

tasca

Pintures

-

Pinzells.

dir que no siguin flexibles.

-

Brotxes.

-

Esprais

segona

sessió

de

intervenció mural ens servirà

colors

per finalitzar el nostre graffiti

exclusius

conjunt, polir els acabats, fer les

fer graffitis.

firmes

personals

i

les

-

fotografies.

Pintures
colors.

-

Pinzells.

-

Brotxes.

-

Telèfons
mòbils.

16- Preparació de la

-

Prepararem una exposició on
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exposició.

mostrarem als altres alumnes

-

Ordinador.

del curs tot el procés seguit

-

Telèfons

durant aquest primer trimestre.
Desenvoluparem

-

Llibretes.

les

-

Fulls.

fotografies del procés, i ens

-

Bolígrafs.

Els alumnes exposaran el Power

-

Gimnàs.

Point als altres estudiants del

-

Ordinador.

curs, ensenyaran els graffitis que

-

Pantalla gran.

Point

amb

repartirem

un

algunes

les

Power

mòbils.

de

tasques

de

presentació.
17- Exposició del
procés.

-

han fet amb les plantilles al pati
i mostraran als seus companys
el graffiti mural fet a l’espai
públic.
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7. Cronograma:
Activitat

Set. 1

Set. 2

Set. 3

Set. 4

Dinàmiques
de
presentació:
Presentació
del taller:
Dinàmiques
de cohesió:
Primera
Excursió:
Compartir
fotografies
de l’excursió:
Disseny de la
firma:
Firmar al
racó adaptat
de la classe:
Seleccionar i
editar
fotografia:
Elaborar
plantilla:
Netejar
parets del
pati:
Fer graffiti
amb la
plantilla:
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Set. 5

Set. 6

Set. 7

Set. 8

Set. 9
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Segona
excursió:
Carta a
l’Ajuntament
Pluja d’idees:
Primers
esborranys:
Netejar
parets i
l’espai
públic:
Intervenció
mural:
Preparar
exposició:
Exposició del
procés:
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8. Recursos:
Per a dur a terme el nostre projecte es necessari tenir en compte una sèrie de recursos
que possibilitin la seva posada en pràctica. Els recursos que em de tenir presents són
els humans (persones que participaran per a dur a terme el projecte), els materials
(instal·lacions necessàries, material fungible, instruments i eines, material audiovisual,
etc.) i els econòmics (previsió de despeses).

8.1 Recursos humans:
Es necessari un mediador artístic per a desenvolupar aquest projecte amb el grup.
Si la institució en la que desenvolupem el projecte ens proporciona un mestre i/o un
educador en les sessions en les que fem una sortida per l’entorn proper, podran
facilitar-nos el treball en grups reduïts fora del centre.

8.2 Recursos materials:
Haurem de contar amb les instal·lacions següents: Sala àmplia, sala d’Informàtica i
gimnàs.

Alguns recursos materials necessaris per a desenvolupar el projecte que el centre pot
proporcionar-nos per tal d’abaratir els costos finals: Taules, cadires, ordinadors,
pantalla gran, altaveus, telèfons mòbils (els alumnes podran utilitzar els seus, si alguns
no en tenen treballarem en parelles), impressora, aigua, sabó, escombres, recollidors,
draps vells, cintes mètriques i pissarra.
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Altres materials de caràcter fungible necessaris per a posar en pràctica les activitats els
quals haurem de tenir presents a l’hora de presentar el pressupost final són: Cabdell
de llana, bolígrafs, mocadors de roba, retoladors gruixuts exclusius per fer graffiti,
cartró, paper d’envelar blanc, tinta negra per a la impressora, cartolines de colors,
tisores, cúters, fulls DIN-4 i DIN-3, brotxes, esprais de colors exclusius per fer graffiti,
llibretes petites, retoladors de colors, llapis de colors, pintures de colors per a exteriors
i pinzells de diferents mides.

8.3 Recursos econòmics:
El pressupost realista estimat que cobreix les despeses materials i el salari del
mediador artístic és el següent:
Fons per a material fungible: 400€
Salari del mediador artístic per hora lectiva: 30€ x 34h = 1.020€
Salari del mediador per hora de preparació i avaluació: 20€ x 10= 200€
Total pressupost: 1.620€

La manera d’aconseguir aquesta finançament serà mitjançant la via dels recursos
públics, és a dir, com que el Departament d’Ensenyament destina una sèrie de
recursos econòmics als instituts per a invertir-los en projectes d’aquestes
característiques, nosaltres podrem demanar a l’ institut que se’n faci càrrec.
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9. Avaluació:
L’avaluació és l’instrument que ens ajuda a estructurar la comparació entre la situació
prevista al principi i la situació en la que finalment ens trobem. Això ens ha de donar
informació del grau d’assoliment del que al inici havíem organitzat, dels elements que
ens han funcionat i dels que ens han complicat el seu assoliment (Riberas, Vilar i Pujol,
2003). L’objectiu principal de l’avaluació és determinar l’eficàcia, l’eficiència i la
efectivitat en l’execució del projecte.
És important que en un projecte de Mediació Artística d’aquestes característiques fem
una avaluació individual, de grup i del paper que ha desenvolupat el mediador, per tal
de valorar els punts positius i els aspectes a millorar. Proposem fer una avaluació
interna, on ens centrarem a avaluar l’obtenció dels objectius plantejats a partir d’uns
indicadors destinats al procés dels alumenes i a la tasca del professional, també hi
col·laboraran altres mestres i/o educadors que participen en aquest pla alternatiu.
Proposem també fer una avaluació externa, en la qual col·laboraran l’equip directiu del
centre i altres mestres del segon cicle.
Majoritàriament farem una avaluació qualitativa, tot centrant-nos en l’assoliment dels
objectius, la col·laboració i participació dels alumnes, i la satisfacció dels mateixos.
D’altra banda, avaluarem també alguns aspectes quantitatius com són l’assistència i la
finalització dels adolescents en el programa.

9.1 Avaluació inicial:
Primerament farem una avaluació inicial, la qual ens permetrà conèixer la situació
actual del grup. El resultat d’aquesta avaluació ens indicarà quin és el punt de partida
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en el que estem i quin treball caldrà fer perquè la intervenció generi situacions de
progrés.
En la primera sessió, on desenvoluparem les dinàmiques de presentació, podrem
observar alguns dels rols dels alumnes, les habilitats socials, els valors, les actituds
personals, etc., i veure cap a on tirar en les pròximes sessions.
En la segona sessió, farem grupalment un registre narratiu dels coneixements previs
que tenen sobre el graffiti i quins són els interessos dels alumnes en relació a la
programació d’activitats.
En la tercera sessió, on posarem en pràctica les dinàmiques de cohesió, farem un
autoregistre dels rols dels alumnes, de la comunicació que hi ha dins el grup, de la
conducta global i de les variacions de la conducta individual dels seus membres sota la
influència del grup. També plantejarem una sèrie d’indicadors que ens serviran per
avaluar la situació actual del grup i poder comparar-la amb la situació final d’aquest, en
la avaluació sumativa. Ho farem grupalment amb una escala d’estimació del 1 al 4, on
1 és poc i 4 és molt.

Indicadors:

Escala valorativa:
1

1. Motivació dels membres per a treballar en grup.

2. Coordinació d’esforços per obtenir l’assoliment dels
objectius comuns del grup.

3. Bon clima de treball dins l’aula, entre alumnes i entre
professors i alumnes.
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4. Grau de motivació i interès dels adolescents envers el
treball a classe.

5. Actituds positives de resposta davant del grup i envers
el professorat.

6. Paciència a tenir suficient informació abans de
respondre o donar opinions.

7. Opinions de forma constructiva.

8. Bona predisposició per acceptar les diferencies que
tenim amb els altres.

9. Capacitat de descobrir, reconèixer i recompensar les
qualitats i fites dels companys.

10. Escolta de manera oberta i sense prejudicis.

11. Atenció i interès pel que estan dient els altres.

12. Predisposició per la neteja, pel respecte a l’entorn
públic i per mantenir els espais adequats per treballar.

13. Grau d’argumentació crítica davant dels debats i de les
posades en comú.

14. Iniciativa i autonomia a l’hora de participar en les
activitats plantejades.
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15. Importància dels sentiments, afectes i emocions
pròpies en la construcció de la pròpia identitat i en la dels
altres.

16. Valoració de la diversitat en identitats de gènere,
identitats sexuals, identitats culturals, etc., com a
elements enriquidors de la societat.

17. Iniciativa i autonomia a l’hora de prendre decisions i
expressar-les.

18. Grau de capacitat creativa per aportar solucions als
reptes plantejats.

19. Grau de capacitat de diàleg i assertivitat.

20. Capacitat per actuar segons es cregui convenient,
confiant en el seu propi criteri i sense sentir-se culpable
quan als altres no els sembli bé.

21. Sentir-se en igual consideració amb la resta de
companys i reconeix diferències entre talents específics.

22. No deixar-se manipular, encara que esta disposat a
col·laborar si li sembla convenient.

23. Identificació de pautes de comportament diferents a
les pròpies, i acceptar-les.
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9.2 Avaluació formativa:
En segon lloc farem una avaluació formativa, és a dir, la que realitzarem durant el
procés. Té l’objectiu de senyalar-nos la evolució que hi ha en la intervenció a partir de
comparar la situació real amb la situació prevista, per tal de reorientar el procés.
A partir d’una escala d’estimació anirem avaluant grupalment i verbalment la tasca del
professional i les sessions diàries (destinarem cinc minuts al final de cada sessió).
Mesurarem numèricament del 1 al 4, on 1 és poc i 4 és molt.

Indicadors:

Escala valorativa:
1

2

3

4

1. Les activitats són les més pertinents.

2. La metodologia és la més adequada.

3. El ritme de treball és correcte.

4. Les actuacions del mediador són bones.

5. L’actitud del grup ha estat positiva.

D’altra banda, avaluarem quantitativament i controlarem l’assistència dels alumnes
per mitjà d’un quadre de control, el qual ens ajudarà a tenir en compte els alumnes
que comencen i els alumnes que acaben. Podrem avaluar en certa manera si hem
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aconseguit reduir l’absentisme, potenciar la motivació i augmentar l’interès dels
adolescents a partir dels indicadors i la taula següent:
-

Número d’alumnes que inicien el projecte.

-

Número d’alumnes que acaben el projecte.

Alumnes:

Set. 1

Set. 2

Set. 3

Set. 4

Set. 5

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Set. 6
11

12

Set. 7
13

14

Set. 8
15

16

9.3 Avaluació sumativa:
En tercer lloc farem una avaluació sumativa, és a dir, la que pretén donar-nos
informació sobre el grau de consecució del que volem assolir amb el projecte. En
aquesta etapa mesurarem els resultats i traurem conclusions de com ha anat el procés
educatiu. Mitjançant l’escala d’estimació que hem dut a terme durant l’avaluació
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inicial (més concretament en la tercera sessió), tornarem a avaluar els mateixos ítems i
els compararem. És a dir, una vegada hem finalitzat aquest procés socioeducatiu,
compararem les dues avaluacions (inicial i sumativa) tot regint-nos pels mateixos
indicadors i veurem si hem aconseguit els propòsits marcats prèviament.

Indicadors:

1. Motivació dels membres per a treballar en grup.

2. Coordinació d’esforços per obtenir l’assoliment dels
objectius comuns del grup.

3. Bon clima de treball dins l’aula, entre alumnes i entre
professors i alumnes.

4. Grau de motivació i interès dels adolescents envers el
treball a classe.

5. Actituds positives de resposta davant del grup i envers
el professorat.

6. Paciència a tenir suficient informació abans de
respondre o donar opinions.

7. Opinions de forma constructiva.

8. Bona predisposició per acceptar les diferencies que
tenim amb els altres.
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9. Capacitat de descobrir, reconèixer i recompensar les
qualitats i fites dels companys.

10. Escolta de manera oberta i sense prejudicis.

11. Atenció i interès pel que estan dient els altres.

12. Predisposició per la neteja, pel respecte a l’entorn
públic i per mantenir els espais adequats per treballar.

13. Grau d’argumentació crítica davant dels debats i de les
posades en comú.

14. Iniciativa i autonomia a l’hora de participar en les
activitats plantejades.

15. Importància dels sentiments, afectes i emocions
pròpies en la construcció de la pròpia identitat i en la dels
altres.

16. Valoració de la diversitat en identitats de gènere,
identitats sexuals, identitats culturals, etc., com a
elements enriquidors de la societat.

17. Iniciativa i autonomia a l’hora de prendre decisions i
expressar-les.

18. Grau de capacitat creativa per aportar solucions als
reptes plantejats.

57

Aprenem cooperativament a partir del graffiti
19. Grau de capacitat de diàleg i assertivitat.

20. Capacitat per actuar segons es cregui convenient,
confiant en el seu propi criteri i sense sentir-se culpable
quan als altres no els sembli bé.

21. Sentir-se en igual consideració amb la resta de
companys i reconeix diferències entre talents específics.

22. No deixar-se manipular, encara que esta disposat a
col·laborar si li sembla convenient.

23. Identificació de pautes de comportament diferents a
les pròpies, i acceptar-les.

D’altra banda, si volem aprofundir en la nostra investigació qualitativa a l’hora
d’avaluar aquest projecte podem utilitzar la tècnica del grup de discussió. Aquesta
tècnica té un caràcter obert i es basa en una guia de preguntes, amb l’objectiu
d’obtenir percepcions i idees sobre un tema d’interès mitjançant la comunicació entre
els agents participatius. És una tècnica interactiva i focalitzada, és a dir, a partir d’una
discussió col·lectiva i dinàmiques de grup. Normalment intervenen 8 o 10 persones
que comparteixen, comparen i reelaboren els seus punts de vista. Els grups grans són
útils quan l’investigació requereix dur a terme una pluja d’idees, però els grups reduïts
són bons quan l’investigador vol explorar més profundament aspectes complexos.
En aquest grup de discussió participaran l’equip directiu, els tutors del segon cicle i els
professors que participen d’aquest pla alternatiu.
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Guió del nostre grup de discussió:
Pregunta d’obertura:
-

Creieu que el graffiti compleix una eina d’apoderament i cohesió social?

Preguntes següents:
-

Heu observat canvis motivacionals en els adolescents que participen d’aquest
pla alternatiu?

-

Existeixen millores a nivell comportamental?
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