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1. Introducció
Aquest treball gira entorn a l’educació artística, a la infància amb dificultat i a noves
maneres d’educar i de situar-se en el món.
El treball d’investigació es centra en la metodologia de les “Visual Thinking
Strategies” (VTS) dins el context particular de l’Escola Miquel Bleach, i en l’aportació
que hi podria fer la Mediació artística.
L’esmentada escola va participar en el projecte Tàndem juntament amb el Museu
Nacional de Catalunya (MNAC) i va esdevenir una experiència totalment positiva
tant per a l’escola com per al museu. L’escola va fer un gir de 360º en el seu
projecte educatiu però també amb la imatge que en tenia la gent del barri.
Aquesta escola està situada en el barri d’Hostafrancs al districte de Sants Montjuïc
de Barcelona, i te la particularitat de tenir un alumnat d’origen estranger en un 98% i,
a més, amb problemàtiques familiars greus. Això fa que sigui considerada una
escola de màxima complexitat i, per tant, estigui estigmatitzada per la gent del barri.
Hostafrancs no és un barri on hi visqui molta gent d’origen estranger però molts
alumnes es desplacen per la ciutat cada dia per anar a aquesta escola. Sigui perquè
normalment te places lliures, perquè les famílies pensen que en un context així els
seus fills i filles s’hi poden trobar més a gust, o per qualsevol altre motiu, però la
realitat és que les famílies autòctones prefereixen portar els seus fills i filles a
l’escola que hi ha just al davant, a l’altre costat de la plaça, encara que sigui
concertada, fent encara més visible aquesta “barrera” que hi ha entre els dos
centres.
El projecte Tàndem és una de les vies per fer que això canvii, i que la gent vegi que
aquests alumnes, siguin del país d’origen que siguin, són persones vàlides i
preparades per viure i créixer a la ciutat de Barcelona, i també per canviar la idea de
que la diversitat és una riquesa i no un inconvenient.
Un dels grans canvis que ha proposat el projecte Tàndem a l’escola ha estat la
incorporació de les Visual Thinking Strategies (VTS), estratègies de pensament
visual, al currículum escolar i ha resultat un gran descobriment tant per als alumnes
com per als mestres. Es tracta d’una metodologia que ve dels Estats Units que
consisteix en situar-se en grup davant una obra d’art i, a partir d’unes preguntes
concretes, anar desenvolupant un relat creat a partir de les aportacions de tots els
participants. L’obra d’art aquí funciona com a eina, no com a objecte d’estudi, i es
converteix en el punt de partida per aprendre sobre el món que ens envolta.
Una altra metodologia que ens interessa per a l’ investigació és la mediació artística,
que treballa a través de l’art per a la inclusió social, la cultura de la pau i el
desenvolupament comunitari. Més endavant aprofundirem en les dues
metodologies.
L’escola no treballa amb la mediació artística, ni voluntària ni involuntàriament, però
sí que, donades les circumstàncies, aquesta podria ser una bona eina per a treballar
amb els nens i nenes. De fet, a l’apartat de conclusions faig una petita proposta
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d’activitat per combinar el VTS amb la mediació artística per incorporar la part de
lacreació a tota la feina que ja fan i així treballar temes, que potser d’una altra
manera no podrien treballar. Temes més personals, problemàtiques, etc.
He escollit el context de l’educació artística visual i plàstica perquè és amb el que
em sento més identificada, em ressona, i és el context en el que m’agradaria
treballar.
Crec personalment en el poder educatiu i transformador de les arts i, per tant,
m’interessen sobretot aquells projectes que ofereixen a la societat una via de canvi,
una sortida, un gir en les seves vides per convertir-se en els protagonistes i decidir
com volen que sigui.
A Barcelona no existeix, fins al moment, cap projecte de Mediació artística a través
de les arts plàstiques i visuals pròpiament dit i, a l’hora d’escollir em va semblar que
el projecte tàndem em podia aportar moltes coses, i també la mediació artística
podia enriquir-lo a ell, així que vaig decidir investigar a través d’un estudi de cas la
relació que podien tenir les dues parts, motivada per la meva tutora, Ascensión
Moreno, a veure què succeïa.
Us convido a seguir llegint i ho descobrireu.

2. Objectius
Els objectius que m’he plantejat per portar a terme aquesta investigació són els
següents:
Objectiu general:
o Conèixer què pot aportar la Mediació artística a la metodologia de les Visual
Thinking Strategies (VTS) dins el context de l’escola Miquel Bleach en el
Projecte de les Escoles Tàndem.
Objectius específics:
● Conèixer la metodologia de les VTS en profunditat
● Identificar si existeix una evolució positiva en els alumnes de l’escola després
d’experimentar les VTS
● Comparar la M.A. i les VTS i trobar punts de relació
● Detectar quins elements de la M.A. enriqueixen les VTS a l’Escola Miquel
Bleach.
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3. Context de l’ investigació
En aquest punt parlarem dels espais que ens serviran de teló de fons per situar
l’acció en un context determinat.

3.1 Escola Miquel Bleach
L’Escola Miquel Bleach és una escola pública del barri d’Hostrafrancs (districte de
Sants - Montjuïc) ubicada en un edifici modernista construït el 1894 i situada en el
carrer que porta el mateix nom. Miquel Bleach (1849 - 1900) va ser un important
mestre i pedagog de Sants.
Originàriament l’escola va ser pensada per als fills dels obrers que es traslladaven a
la ciutat per treballar a les fàbriques tèxtils de l’Espanya Industrial i el Vapor Vell i
des del principi ja va ser característica per a la diversitat cultural que acollia, i
segueix acollint avui en dia. Actualment un 98% dels seus alumnes són d’origen
estranger: una gran part són originaris de països asiàtics com el Pakistan, la Xina o
la India; un altre gran grup són de l’Amèrica Llatina, sobretot de l’Equador, de
Bolívia, de la República Dominicana i de Colòmbia; i en menor percentatge hi ha
alumnes que provenen del Magreb o de països europeus.
El 1994 va obtenir la categoria de centre de màxima complexitat donada la
trajectòria multicultural que te, i el 2013 l’Ajuntament de Barcelona la va premiar
amb la Medalla d’Honor de la Ciutat en homenatge al compromís social i educatiu.
El 2015 va ser premiada un altre cop amb el Premi Ciutat de Barcelona d’Educació
pel procés de transformació del projecte pedagògic a partir de la integració de les
arts com a eix vertebrador de l’aprenentatge. El projecte Tàndem juntament amb el
Museu Nacional d’Art de Catalunya i els bons resultats d’aquest ho van fer possible.

3.2 Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Com ja hem dit, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) és la institució que
va formar part del projecte de les Escoles Tàndem juntament amb l’Escola Miquel
Bleach per treballar conjuntament a través de l’art. A continuació passarem a
explicar breument com és el museu i com és la seva col·lecció que tant l’identifica.
Es tracta del museu d’art més important de la ciutat i també de tot Catalunya pel
patrimoni que alberga. La seva col·lecció permanent està dividida en tres grans
àrees: la de Romànic, on s’hi pot veure la millor mostra de pintura mural romànica
del món; la de Gòtic, que conté obres dels primers artistes catalans coneguts com
Jaume Huguet, Lluís Dalmau, Bernat Martorell i Lluís Borrassà; i la d’Art Modern,
composta per obres dels artistes catalans més importants dels segles XIX i XX. Des
del Neoclassicisme fins a les primeres avantguardes passant pels artistes més
destacats del modernisme català.
També te una part destinada al Renaixament i Barroc amb obres de Tiziano, El
Greco, Velázquez, Rubens, Verrochio,o Damià Forment, que podem trobar al Llegat
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Cambó i a la Col·lecció Thyssen Bornemisza. Aquesta secció ara està
temporalment tancada per reformes.
El museu es troba dins el Palau Nacional de Montjuïc, construït el 1929 per
l’Exposició Universal, però no va ser fins al 1934 que va obrir les seves portes com a
museu d’art amb la col·lecció d’art romànic i des de llavors ha anat ampliant la seva
col·lecció fins al 2004 que va inaugurar la seva col·lecció d’art modern.
A part de la col·lecció permanent, el museu organitza un gran número d’exposicions
temporals de tota meva, així com activitats adreçades a tot tipus de públic que fan
que la institució es mantingui al dia en el debat entorn a l’art i en la funció que té
aquest en el segle XXI.
Aquest museu va ser el primer de tot l’estat en tenir un departament educatiu el
1973 per oferir uns itineraris als grups escolars i a les famílies per moure’s pel
museu i fins a dia d’avui no ha parat de créixer i evolucionar per adaptar-se als
debats entorn a l’art i a l’educació artística que es van donant repensant sempre el
què es vol transmetre i també el com.
La feina en el departament educatiu del MNAC es basa en els següents punts:
● L’oferta d’un ampli ventall d’activitats pels diferent nivells educatius.
● La formació i l’assessorament en cursos de formació que tenen lloc a l’estiu,
en el context de l’escola d’estiu i a la tardor/hivern.
● El desenvolupament de projectes específics amb les escoles.
● L’elaboració de materials educatius.

3.3 Escoles Tàndem.
Escola Miquel Bleach - Museu Nacional d’Art de Catalunya

El projecte de les Escoles Tàndem és un projecte educatiu que parteix de la
Fundació Catalunya La Pedrera i es recolza en el Departament d’Ensenyament i el
Consorci d’Educació de Barcelona; i s’inspira en les “Magnet Schools” dels Estats
Units. Aquest projecte consisteix en l’especialització de les escoles participants en
una matèria concreta que funciona com a eix al voltant del qual gira tot l’engranatge
de l’escola i l’identifica. Això no vol dir que es deixin d’impartir les altres matèries
bàsiques, al contrari, és una manera de treballar que les potencia i fomenta un
aprenentatge global.
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Per portar-ho a terme cada escola s’agermana amb una institució de referència de la
ciutat de Barcelona durant tres anys, i en aquest cas que ens interessa, l’Escola
Miquel Bleach i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) han treballat de la ma
per poder desenvolupar el projecte.
Aquests van ser els objectius que es van plantejar inicialment des del museu:
● Fer experimentar a mestres i alumnes com, a través de l’art i el patrimoni,
podem descobrir qualsevol aspecte del món que ens envolta i fer recerca.
● Apropar el potencial de la dimensió artística, tan transversal que no només
permet establir relacions amb totes les matèries del currículum sinó també
vincular-se amb cada individu a través de les emocions.
● Donar suport al professorat en la recerca de recursos artístics i patrimonials
per desenvolupar els projectes d’aula.
● Dissenyar activitats específiques per als projectes de recerca utilitzant les
col·leccions del museu i en col·laboració amb d’altres institucions culturals.
● Dissenyar la formació del professorat en col·laboració amb el Centre de
Recursos del districte de Sants Montjuïc i d’altres centres patrimonials.
El projecte tàndem amb l’escola Miquel Bleach i el MNAC ha durat tres cursos
escolars; des del 2013 fins el 2016 i s’ha desenvolupat amb èxit, de la mateixa
manera que ho han fet altres tàndems com, per exemple: l’ Escola Ramon Llull amb
el Teatre Nacional de Catalunya; l’ Escola Poblenou amb l’ ESMUC; o l’Escola
Rambleta del Clot amb el British Council.
Per fer possible el Tàndem Escola Miquel Bleach - MNAC s’ha treballat en les
següents àrees d’influència perquè esdevingui quelcom transformador:
● La formació i assessorament del professorat: S’ha portat a terme sobretot des
del MNAC, però també amb altres professionals.
● Els projectes d’aula i les activitats transversals. Un dels grans canvis que ha
viscut l’escola és l’implementació del treball per projectes tant dins el grup classe, com de manera transversal implicant a tota l’escola.
● L’acció comunitària que implica la participació de les famílies, la col·laboració
institucional i la creació de xarxes d’entorn. Es porten a terme unes activitats
pensades per apropar les famílies a l’escola anomenades Moments en
família. També es treballa amb institucions, entitats i artistes del barri per fer
xarxa.
● La comunicació del projecte: el blog i la revista Creixem amb l’art. El projecte
es comunica de dues maneres: A través d’un blog a internet on hi van penjant
la informació i fotografies de tot allò que passa dins i fora de l’escola; i també
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es realitza una revista cada curs escolar on s’hi plasma allò més rellevant per
cada grup - classe del que ha passat durant l’any.
Com ja hem dit, un dels punts clau d’aquest tàndem entre escola i museu és la
implementació del treball per projectes, però el que també ha suposat un gir en la
manera d’entendre l’art a l’escola ha estat la posada en pràctica del que
s’anomenen les Estratègies de pensament visual (VTS). Són dos temes clau que
passarem a desenvolupar a continuació, en el marc teòric.

4. Marc teòric
En aquest punt parlarem dels temes clau d’aquest treball d’investigació que
esdevenen l’eix vertebrador del treball.

4.1 Mediació Artística
La Mediació artística és una forma d’intervenció socioeducativa que treballa a través
de l’art amb persones i grups amb situació de vulnerabilitat, d’exclusió social i per la
cultura de la pau. S’entén l’art d’una forma ampla, és a dir que abraça múltiples
formes artístiques com les arts plàstiques i visuals, la dansa, la música, el circ, el
clown, etc.
Tot i que la mediació artística és un concepte relativament nou (Moreno, 2010),
podem trobar moltes entitats i associacions que porten anys treballant d’aquesta
manera sense anomenar-ho mediació artística. A Barcelona aquestes en són un bon
exemple: la orquestra comunitària Comusitària; el grup de teatre social La Xixa
teatre; el Basket Beat, on es fa música d’una manera ben original, amb pilotes de
basket; els pallassos d’hospital Pallapupes, etc. Cal dir, però que això no passa
només a Barcelona, sinó que podem trobar associacions i entitats que treballen amb
l’art i les persones arreu del món.
Trobem, com a referents de la mediació artística, cinc grans camps de coneixement
com són: l’art, l’educació social, la psicologia, la pedagogia i la filosofia.
Des de la pedagogia cal remarcar els moviments de renovació pedagògica que
comencen a sorgir a principis de s.XX i que parteixen de propostes d’ensenyament aprenentatge on l’alumne és el centre de l’activitat pedagògica i no els continguts
curriculars establerts. D’aquestes propostes de pedagogia activa en podem destacar
el Mètode Montessori, la pedogagia Waldorf, o la pedagogia Pestalozzi.
Cal destacar altres aportacions més actuals com són la de l’italià Francesco Tonucci
(1941) o de Ken Robinson. Un altre referent fonamental és Paolo Freire amb la seva
Pedagogia de l’Oprimit, de la que sorgeix el Teatre de l’Oprimit.
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Des de la filosofia trobem un gran nombre de pensadors que s’han centrat en l’art
com a camp d’estudi, per exemple, en el camp de la simbolització podem destacar
Ernst Cassirer (1874-1945), Susanne Lager (1942-1985) i Nelson Goodman (19061998). Aquest últim relaciona art i coneixement i planteja que a partir de l’art el
subjecte pot revisar la seva representació del món i canviar la seva realitat.
Des de la psicologia, treballant també el tema dels processos de simbolització, i com
l’educació artística els facilita, la mediació artística pren com a referents diferents
autors entre els que trobem a Sigmund Freud (1856-1939), Carl G. Jung (18751961), Jean Piaget (1896-1980), Jaques Lacan (1901-1981), Rudolf Arnheim (19042007), Hanna Segal (1918-2011), Howard Gardner (1943) i María Cristina Rojas i
Susana Sternbach. Destaquem l’aportació de Piaget (1959) sobre “la funció
simbòlica”; i també la de Gardner amb la seva teoria de les intel·ligències múltiples
(1998). Per ell, l’art te un paper fonamental en el desenvolupament de les persones i
s’ha de basar en la producció, la percepció i la reflexió. Hanna Segal ha treballat
també el tema de la representació com a activitat reparadora. Es necessari també
esmentar a Donald Woods Winnicott (1896-1971) i la seva teoria de l’objecte
trancisional.
La metodologia que ens ocupa també beu directament de l’educació social perquè
treballa d’una manera molt similar, posant el focus d’atenció en allò que es situa
entre el subjecte de la intervenció socioeducativa i el professional. Al cap i a la fi és,
igualment, un procés d’acompanyament de persones en una situació de
vulnerabilitat del tipus de sigui.
De l’educació artística en prenem l’aportació del model d’educació expressionista, ja
que parteix de l’individu i s’ocupa de la creació i l’experiència; i també prenem
l’aportació de la cultura visual, que analitza imatges per al desenvolupament del
pensament crític davant la realitat. En la mediació artística no es pretén ensenyar
art, sinó aprendre a través de l’art i per promoure processos de millora.
Les formes d’art comunitàries són les que prenem com a referència ja que impliquen
a la comunitat en el procés de creació, i esdevenen totalment democràtiques i
inclusives. Tenen una naturalesa col·laborativa i es centren més en el procés que en
el resultat.
L’art teràpia n’és un altre clar referent ja que en els dos casos l’objectiu de l’activitat
no és la producció artística en sí, sinó que el que interessa és allò que li passa a les
persones mentre creen.
Ens interessa, en els dos casos, el procés i no el resultat. També es treballa de
manera similar, però ja hi aprofundirem més endavant.
La diferència que hi ha entre l’art teràpia i la mediació artística és que la primera és
una forma de teràpia, com ja hem dit, i la segona no, encara que la creació artística
sigui terapèutica en sí mateixa.
Com diu Boris Cyrulnik en l’entrevista que li fan el 2009 per la revista “Cuadernos de
pedagogía”: l’art és la tercera via. Quan una persona no pot utilitzar la paraula per
parlar d’allò que la fa estar malament perquè li resulta molt dolorós, i no parlar-ne
tampoc l’ajudaria a superar els seus problemes; l’art esdevé una bona forma
d’expressió simbòlica en la que es projecten aquelles coses que no podem
verbalitzar.
Per últim, mencionar també la importància de la mediació de conflictes com a
influència.
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Després de veure els antecedents, passarem a parlar sobre quins beneficis aporta
la mediació artística en les persones que participen als tallers, és a dir, quins canvis
positius experimenten després de viure el procés:
Ascensión Moreno al seu llibre “La Mediación artística: arte para la transformación
social, la inclusión social y el desarrollo comunitario” (2016) ho explica amb set
punts de la següent manera:
● Fomenta l’accés a la cultura
Sovint es treballa en contextos on les persones centren els seus esforços per
cobrir les necessitats bàsiques com poden ser: tenir un sostre per dormir, o
tenir alguna cosa per menjar. D’aquesta manera la cultura els queda molt
llunyana i inaccessible. La mediació artística treballa per la Democràcia
Cultural, per oferir a aquestes persones un accés a la cultura, la possibilitat
de tenir l’experiència de la creació artística i, d’aquesta manera, sortir de la
quotidianitat del dia a dia.
● Proporciona una mirada no estigmatitzada
La mediació artística parteix de les capacitats de les persones, i no dels seus
problemes. D’aquesta manera es treballa des del potencial creatiu de
cadascú.
Quan es mostren les creacions artístiques d’un grup al poble o barri, al qual
pertanyen es trenca la mirada estigmatitzada que podien tenir cap a
col·lectius en risc d’exclusió social trencant estereotips.
● És un espai potencial i d’experimentació segura
Els tallers de mediació artística són per definició un espai lliure i segur on
cada persona pot experimentar a través de l’art sense por al judici dels altres
perquè aquest no es dóna. D’aquesta manera es reforça la confiança i
l’autoestima de les persones que hi participen.
● Desenvolupa la resiliència
La resiliència és la capacitat que tenim totes les persones de curar-nos les
ferides, d’aixecar-nos després de caure, de superar les adversitats que ens
trobem durant la vida.
L’art actua com una via d’expressió que permet a l’individu primer connectar
amb les seves pròpies dificultats per després expressar-les de manera
metafòrica en les seves creacions. (Moreno, 2016)
A través del procés de creació la persona pren un camí cap a la superació de
les dificultats. Com ja hem comentat abans, l’art esdevé la tercera via
(Cyrulnik, 2009) i permet parlar de manera metafòrica sobre allò que seria
molt difícil i dolorós posar en paraules.
● Promou l’apoderament
L’apoderament és un procés que permet a les persones convertir-se en els
propietaris de les seves pròpies vides, de poder prendre decisions, i així
aconseguir una millor qualitat de vida i benestar. Ja hem dit que els tallers de
mediació artística són espais de seguretat i llibertat, i d’aquesta manera l’art
els proporciona autorealització i un increment de l’autoestima per poder
encarar la vida amb valentia i autonomia.
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● Possibilita els processos de simbolització
Són processos inconscients que desenvolupem durant la creació que
permeten elaborar els conflictes a partir del treball metafòric i, per tant,
resoldre dificultats. Segons Piaget (1959) la representació i la paraula són
elements clau per a que es doni un procés de simbolització. Winnicot (1994)
també hi afegeix la idea de la creació simbòlica com a joc. Més endavant ho
explicarem més en profunditat ja que esdevindrà un tema clau en el treball
que ens ocupa.
● És una forma de mediació en resolució de conflictes
La mediació artística és una forma també de resolució de conflictes entre
parts enfrontades a partir del coneixement de l’altre i la creació de vincles
afectius que es donen necessariament en un espai de creació; La elaboració
del trauma que pugui causar un conflicte armat, per exemple, és una altra
eina que es pot treballar a través de l’art per superar les dificultats i, com a
conseqüència, resoldre el conflicte.
Per que es puguin donar aquests beneficis abans esmentats cal portar a terme un
procés de creació artística en tallers amb unes característiques concretes on l’art i
les activitats artístiques esdevenen eines per a la intervenció socioeducativa. Es
donen en espais que han de ser segurs, on cada persona es pugui expressar
lliurement, i lúdics, per a que es pugui donar el joc simbòlic. També hi ha d’haver un
lloc per a la reflexió i la posada en comú de les obres creades pels participants, això
fa que siguin dotades de sentit i l’activitat sigui realment transformadora.
Les característiques comunes als tallers de Mediació artística són les següents:
● La planificació i desenvolupament dels tallers
És sempre recomanable començar el taller donant temps per a que les persones es
coneguin amb algun joc o dinàmica de grup. Després es plantegen el objectius del
taller al grup i es recullen els interessos d’aquest. Finalment es posen a la seva
disposició les tècniques, procediments i materials que necessiten per portar a terme
les seves idees.
Cal començar el procés amb propostes senzilles de tècniques, procediments o de
materials, però no de continguts. Per exemple, crear un personatge amb una caixa
de cartró, o construir un relat a partir de la tècnica del collage; però mai donaríem
com a consigna la idea de treballar sobre les pròpies dificultats ni els problemes que
puguin tenir els participants. Sempre treballarem des de la tercera persona i des de
la ficció perquè d’aquesta manera les persones es puguin projectar de manera
inconscient en allò que fan i d’aquesta manera començar el procés de
transformació.
El taller tindrà sempre dues fases, per tant cal planificar bé les sessions que han de
ser prou extenses, de no menys de dues hores, per no quedar-nos sense temps.
- La primera part és la de producció, la del treball de creació d’una peça
artística.
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La segona part és la de reflexió i la posada en comú. En aquesta part cada
membre del grup presenta la seva obra davant els demés i parla sobre el
procés de creació, si així ho desitja. Aquesta és una manera de prendre
consciència d’aspectes que si no es verbalitzen es perden perquè amb el
temps s’esborren de la memòria i, encara que semblin insignificants, poden
ser aspectes rellevants per al procés de cadascú.
Aquest també és un bon moment per parlar sobre les dificultats o conflictes
que hagin pogut sorgir durant el procés de creació o amb altres membres del
grup, i és important treballar-los.
Cal recordar, i tenir sempre present que el més important en els tallers és el
procés de cada persona i no el resultat final de les peces. Estem treballant
amb l’art com a eina i no com a finalitat.

● L’ intervenció educativa i el rol del mediador artístic
Durant la sessió el mediador artístic tindrà sempre el rol de observador de tot allò
que passi. Estant present, escoltant, amb actitud de col·laboració, però mai
intervindrà per iniciativa pròpia en les produccions dels participants dels tallers.
Aquest no donarà solucions als problemes que vagin sorgint al taller, sinó que
ajudarà a pensar solucions i a trobar alternatives de procediments i materials.
Tampoc no emetrà mai judicis de valor sobre les produccions, això condicionaria
massa a les persones.
La feina fonamental del mediador artístic és “acompanyar” als participants des d’una
distància professional òptima. Donant-li un suport incondicional en tot allò que
necessiti però sense convertir-se en el seu amic. Les persones assistents al taller
han de saber quin paper representa el mediador artístic i respectar-lo.
Mañón y Lorente (2003) descriu l’acompanyament d’aquesta manera:
“...el educador “camina junto a alguien” en la dirección de conseguir una mejora en
la autonomía de los indivíduos con los que trabaja.”
Caminant al costat de l’altre generem confiança i d’aquesta manera creem un espai
de llibertat per a que les persones s’expressin artísticament.
Sobre la intervenció educativa cal tenir sempre present que en mediació artística
treballem a partir de les capacitats de les persones i no a partir dels problemes i
dificultats que pugui tenir.
Per acabar l’apartat de la mediació artística cal afegir que aquesta treballa de
manera diferent encara que amb els mateixos objectius amb projectes artístics amb
la comunitat. Els projectes anomenats DCC (Desenvolupment Cultural Comunitari)
també es poden treballar a través de l’art amb l’objectiu de millorar la cohesió social,
la convivència ciutadana, prevenir la violència i promoure el desenvolupament
social.
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Per que aquests projectes esdevinguin realment comunitaris hi ha d’anar intrínseca
la participació en tots els passos del projecte de les persones del territori concret
amb el que es treballi. Si això no es dóna les persones no es sentiran seu el projecte
i, per tant, no resultarà quelcom transformador, sinó simplement una activitat lúdica
més.

4.2 Els processos de simbolització
Com ja havíem apuntat en l’apartat referent a la mediació artística, els processos de
simbolització esdevindran rellevants en el transcurs de la investigació i per això hi
dediquem un punt per explicar-los d’una manera més detallada i entenedora.
La simbolització és un procés inconscient que es dóna, tant en infants com en
adults, durant la creació artística. Durant aquests processos el que fem és parlar de
nosaltres mateixos, del nostre món, dels nostres sentiments, però sense ser-ne
conscients, i la mediació artística possibilita aquests processos perquè crea un espai
segur, on la confidencialitat i el no judici estan garantits. Amb aquest espai i amb el
vincle que es crea dins el grup i amb el mediador/a, és molt fàcil que es donin
aquests processos.
De fet, segons Piaget, la simbolització és una necessitat del nen (ell parla dels
infants) i contribueix al seu desenvolupament intel·lectual, de la mateixa manera que
ho fa el desenvolupament del llenguatge. El llenguatge i el dibuix constitueixen per
Piaget “la funció simbòlica”.
Per tant, estem parlant de la creació artística com a necessitat intrínseca de les
persones i Moreno hi afegeix:
“La actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural y
permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico”
(Moreno, 2010)
Llavors podem dir que la creació a través de l’art, com a necessitat, activa
processos de simbolització que ens permeten connectar amb nosaltres mateixos i
repensar el “jo” i el “món”, i, per tant, esdevé una eina molt valuosa per treballar la
superació de les dificultats.
De fet, Winnicott anomena “objecte trancisional” a l’obra creada, que no és la
persona però la representa.
Alhora que la persona transforma els materials i els converteix en una creació
artística, aquests transformen també a la persona.
Per les persones en risc d’exclusió social, en concret, els permet elaborar els
conflictes sense la necessitat de la parla. Recordem el que anomena Cyrulnik “el
desvío por la tercera vía”. Davant un conflicte o un trauma hi hauria dues solucions
dolentes: la primera, no parlar-ne, perquè llavors la persona pateix sense la
possibilitat de compartir-ho; la segona, parlar sobre allò que la fa patir, perquè et
converteix en algú diferent i, sovint, incomprès. Llavors la creació artística esdevé la
tercera opció, la tercera via, en la que a través de la simbolització, es pot iniciar un
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camí cap a la resiliència, és a dir, la capacitat que tenim tots i totes de superar un
trauma o conflicte.
Un altre element clau de la mediació artística és el joc, i Winnicott en diu el següent
al respecte:
“En el juego aparce algo fuera del sujeto, que es una creación simbólica, y que
constituye una entidad intermedia entre el indivíduo creador y el mundo.”
(Winnicott, 1994)
Piaget hi estaria d’acord i afegiria que el joc és el principal procés de simbolització
que es realitza en la vida i llavors la creació artística seria un joc més.
L’espai de creació permet jugar traspassant els límits que vulguem, tot és vàlid quan
es juga, i amb paraules de Moreno i Cortés, (2010) podem dir que “reinventar-se i
representar-se d’una manera diferent pot ser un bon camí per explorar altres
opcions, donar vida a noves idees, i projectar noves realitats... es pot establir un
diàleg entre la realitat i la ficció i accedir al món simbòlic.”
Per entendre una mica millor aquest concepte de la simbolització Moreno elabora,
en el seu llibre “La Mediación artística: Arte para la transformación social, la
inclusión social y el desarrollo comunitario”, el següent esquema:

Ens ve a dir que en la creació artística, per un costat es posen en relació des del
propi cos, el pensament, l’acció de crear i les emocions que en puguin sorgir; i per
l’altre costat, la representació, el joc i també la paraula si hi dediquem un espai
posterior de reflexió. Si es donen aquests sis punts és molt possible que facilitem un
espai per a que es doni la simbolització i, com a conseqüència, la capacitat
transformadora de l’art.

4.3 L’educació artística
Afegim aquest concepte en el marc teòric perquè en definitiva aquest treball parla
d’això, d’educació per a i a través de l’art: L’Escola Miquel Bleach, ha decidit
convertir-la en l’eix vertebrador del seu currículum escolar; la Mediació Artística no
deixa de ser una proposta d’educació a través de les arts per a la inclusió social, i
les Estratègies de pensament visual, com ara veurem, esdevenen també una eina
molt poderosa que treballa a través de l’art amb finalitats educatives, etc.
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Per desenvolupar aquest punt ens centrarem en les idees de tres autors i així donar
unes pinzellades del que entenem per educació artística.
Començarem parlant de les idees de Herbert Read (1893-1968) a partir del seu
llibre “Educación por el arte”, editat en castellà el 1995.
D’aquesta manera ell defineix l’art:
“¿Qué es el arte? El arte es una de esas cosas que, como el aire o el suelo, está a
nuestro alrededor en todas partes pero que raramente nos detenemos a considerar.
Pues arte no es simplemente algo que encontramos en los museos y las galerías, o
en viejas ciudades como Florencia o Roma... el arte está en todo lo que hacemos
para agradar a nuestros sentidos.”
Read també parla de processos de simbolització i diu que la creació artística
desenvolupa la capacitat intel·lectual infantil desenvolupant aquests processos;
també diu que les imatges son tan importants com la paraula en a construcció de
pensament, per tant, veu com a necessària l’educació artística sobretot en els més
petits.
Una altra idea que explica és la de l’art com a forma d’integració i coincidiria amb la
visió de l’art de la mediació artística, que treballa a través d’aquest per a la inclusió
social.
Read diu que l’art és la forma mes natural d’integració per als infants ja que és
l’única manera que es pot integrar la percepció i el sentiment.
Com a última idea important que voldria comentar de Read és la de que l’art hauria
de ser la base de l’educació, idea que comparteix de les idees humanistes de Plató,
i ho justifica explicant que els infants pensen més com un artista que com un lògic.
Diu que els nens i nenes aprenen a organitzar la seva experiència a través del sentit
estètic, és clar que l’educació hauria de posar més èmfasi en aquestes disciplines i
basar-la en l’experiència estètica i en l’art.
Aquestes teories de Plató van ser oblidades quan Aristòtil va presentar les seves
tesis que basaven l’educació en la lògica i les ciències. Idees que sembla ser que
han arribat fins als nostres dies.
El segon autor del que parlarem és Viktor Lowenfeld (1903-1960) estaria d’acord
amb la idea de Piaget de que la capacitat de crear va lligada al desenvolupament
intel·lectual i afegeix que el creixement general de l’infant va lligat al
desenvolupament de la seva capacitat creadora i viceversa.
Una altra idea que ens interessa de Lowenfeld és que, per ell, en l’educació artística
l’art és considerat com un procés i no com una finalitat en sí mateixa de tal manera
que no importa el producte final sinó que l’interessant és el procés mateix de
creació. Idea que comparteix totalment amb la mediació artística, a que aquesta
treballa amb l’art com a eina per assolir els objectius que es proposin.
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Com ja hem dit, per ell l’art va completament lligat al desenvolupament personal i
dóna tanta importància a les arts que diu el següent:
“Uno de los objetivos principales de la educación consiste en poder formar a
personas creadoras que sepan solucionar problemas de cualquier índole, resolver
las dificultades que la vida les plantea. La introducción de la educación artística en
los primeros años de la infancia podría muy bien ser la causa de las diferencias
visibles entre una persona con capacidad creadora propia y otra que no sepa aplicar
sus conocimientos.”
Per ell l’educació de les arts és tant important com decisiva en la forma en la que
ens conformem com a individus.
Per acabar amb les teories de Lowenfeld parlem de la seva idea de que la creació
artística va lligada als sentiments i a les emocions, sobretot per als més petits, així
que els resultats de les seves creacions no seran mai el mateix que per a un adult,
ja que no tenen res a veure amb la voluntat de representar la realitat, sinó de la seva
manera de veure-la a través dels seus sentiments.
Per tant, un adult, ja sigui mare, pare, educador/a... mai no ha d’imposar el seu codi
estètic al del nen/a posat que són totalment diferents.
L’adult mai no ha de mostrar preferència pel treball d’un infant ni comparar-lo amb el
d’un altre. És molt important que un nen obtingui satisfacció amb el seu treball de
creació ja que aquest s’expressa d’acord amb el seu propi nivell i si es sent satisfet
segurament això li donarà una confiança per pensar independentment, manifestant
els seus propis pensaments i idees mitjançant els seus propis recursos.
Per tant, aquí tenim un altre motiu de pes per creure en l’art com a part
imprescindible de l’educació.
La tercera autora que destacarem per acabar l’apartat de l’educació artística és
Ascensión Moreno, anomenada i citada ja en altres ocasions durant aquest treball;
que treballa en aquesta ocasió amb José María Barragán en l’artice: “Experiencia
artística y producción culturl, ámbitos para la intervención socioeducativa”.

D’aquest article en volem destacar un resum que fan on destaquen quatre models
d’educació artística d’una manera molt sintètica i fàcil d’entendre. Els quatre models
són els següents:




Academicista: que recull la tradició moderna i te com a objectiu
desenvolupar les habilitats tècniques per representar el món de la manera
més similar a la realitat possible. Aquest model es centra en l’obra i no en
l’autor.
Expressionista: basat en l’expressió personal i en la creativitat.
Desenvolupat sobretot amb les avantguardes després de la Segona Guerra
Mundial. Aquest model es centra sobretot en l’individu creador.
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Alfabetització visual (o del llenguatge visual): entén l’art com un
llenguatge i te unes normes que s’han d’aprendre, de la mateixa manera que
s’ha d’aprendre la gramàtica per aprendre una llengua. Es va desenvolupar
als anys 70 i és el model dominant en el currículum de l’assignatura
d’educació visual i plàstica del sistema educatiu espanyol actual.
Aquest model també posaria més èmfasi en l’obra que en l’autor.
Educació per a la comprensió de la cultura visual: comença a donar-se a
finals de s. XX i es basa en el desenvolupament de la capacitat d’analitzar i
d’interpretar de manera crítica el món, a partir de les imatges.
Aquesta és una proposta intel·lectual i no de creació artística.

Relacionant l’apartat d’educació artística amb el de la mediació podem veure com la
MA beuria del model expressionista ja que posa l’accent en l’espai de expressió
artística i creació sense centrar-se en les tècniques; i també prendria part de
l’educació per la comprensió de la cultura visual ja que en l’espai de reflexió es parla
de les obres, de la mateixa manera que ho fa aquest tipus d’educació analitzant les
imatges. Les dues comparteixen l’espai de reflexió, de conversa, de posada en
comú, però sens dubte, la mediació artística esdevindria un cinquè model
d’educació artística diferent als demés ja que es centra en l’individu i en el seu
desenvolupament personal.

4.4

Estratègies de Pensament Visual (VTS)

“VTS emplea el arte para la alfabetización visual, el razonamiento y para las
habilidades comunicativas – capacidad de escuchar y expresarse – . El crecimiento
se estimula desde varios frentes: contemplación de arte de una complejidad cada
vez mayor, adequación de las respuestas a su nivel de desarrollo, y participación
con sus compañeros en debates cuidadosamente facilitados por los docentes.”
(Philip Yennawine, 2013)

Les Visual Thinking Strategies (VTS), o Estratègies de Pensament Visual són un
mètode d’aprenentatge a través de l’observació d’obres d’art d’una manera
significativa que permet desenvolupar el pensament dels participants, entre altres
coses.
L’obra d’art no és l’objecte d’estudi, sinó que actua com a element que ens permet
reflexionar sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Les VTS no consisteixen només
en aprendre sobre art, sinó en utilitzar l’art per aprendre.
Les VTS van sorgir com a proposta per apropar persones de totes les edats, però
sobretot infants i joves, al món de l’art. Això va succeir en el context del Museum of
Modern Art (MOMA) a Nova York als anys 80 com a investigació de Philip
Yennawine i Abigail Housen.
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Aquest apropament al món de l’art havia de ser significatiu “afrontant el repte de
promoure el gaudi i l’ interès per les obres d’art i estimular l’aprenentatge actiu i la
construcció de coneixement, a través de l’experiència que suposa explorar i parlar
d’una obra d’art de forma lliure i creativa, des dels propis referents emocionals,
socials i cognitius.”
(Text extret de les memòries d’implementació de les VTS a l’Escola Miquel Bleach
dins el Projecte Tàndem.)
Philip Yennawine treballava, en aquella època, en el departament educatiu del
MOMA amb molts anys d’experiència a l’esquena en contextos d’educació en
museus. Abigail Housen, per la seva banda, va aportar els seus coneixements i
experiència com a psicòloga cognitiva. Treballava sobre els processos que entren
en joc durant l’aprenentatge.
Yennawine i Housen, per arribar a plantejar les VTS, van “beure” de les teories de
diferents autors, però sobretot es van fixar en els estudis d’ imatge, pensament i
llenguatge, que són els tres pilars sobre els quals es basen les VTS.
Un dels principals autors que van estudiar va ser Rudolf Arnheim, i la seva teoria diu
que l’observació i el pensament van necessàriament units i que el fet d’observar és,
en sí mateix, una forma de coneixement.
Tambre van partir de les teories de Jean Piaget que diuen que el coneixement és un
procediment que es dóna entre el subjecte i el mitjà físic a partir de la interacció amb
l’entorn, especialment el social. Per tant, allò que aprenem és allò que hem observat
després de cridar-nos l’atenció.
Un altre referent que van utilitzar va ser Lev Vigotsky, que parla de l’aprenentatge en
grup i entre iguals i diu que si treballem en grup i ningú està per sobre de ningú
l’aprenentatge serà major.

4.4.1 Les sessions de VTS
A continuació passarem a explicar com són les sessions de VTS a partir de les
característiques que les defineixen:
● Mostrar la imatge. Ja sigui una obra d’art en un museu, per exemple, o una
imatge d’una obra d’art projectada o impresa amb una mida prou gran com
perquè tot el grup la vegi bé. Aquest punt és molt important, que tothom vegi
bé la imatge i es trobi amb una posició còmoda.
Aquest és el moment també de reforçar el clima de tranquil·litat.
● Donar temps per observar bé l’obra i familiaritzar-s’hi. No cal deixar molt de
temps tampoc, un parell de minuts seran suficients i ja hi hauran mans
aixecades amb ganes de participar.
● Formular les preguntes específiques que proposen les VTS. Tres preguntes
clau ens ajudaran a parlar en grup sobre un mateix referent visual i a generar
un debat col·lectiu.
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o Què està passant en aquesta imatge? Aquesta pregunta serveix per
iniciar l’observació i l’anàlisi de la imatge i per motivar l’exploració. La
resposta a aquesta pregunta no serà només descriptiva, ja que no preguntem
“Què veus?”, sinó que ens centrem en els fets que estan succeint a la imatge
i que cadascú pot veure de manera diferent.
o Què veus que et fa dir això? Aquesta pregunta promou
l’argumentació de les aportacions fent referència a les evidències visuals
presents en l’obra. Fa que justifiquem allò que diem que està passant en la
imatge. D’aquesta manera no ens en anem a la imaginació sinó que sempre
parlem del mateix, de la imatge, que és compartida entre tots els membres
del grup.
o Què més hi podem trobar? Quan sembla que el debat s’acaba
formular aquesta pregunta fa que ens tornem a fixar en la imatge per
descobrir coses noves per avançar i fer créixer el debat.

4.4.2 Com actuen les VTS
Les estratègies de pensament visual aporten efectes molt positius a les persones
que hi participen, sobretot si tenen la oportunitat d’assistir a sessions de VTS
periòdicament. D’aquesta manera es pot avaluar l’efecte que causen a través d’un
procés i extreure’n conclusions.
Fins al moment, a l’Escola Miquel Bleach, ja porten tres anys de pràctica en les VTS
i aquestes són les conclusions que se’n poden extreure:
-

Exercita les habilitats verbals i comunicatives
Afavoreix significativament el desenvolupament de l’esperit crític i creatiu.
Contribueix a la millora de les diferents competències bàsiques
Reforça l’autoestima
Fomenta la integració i la inclusió dels participants
Permet reflexionar sobre les pràctiques docents i els models educatius que
s’utilitzen.

4.4.3 El paper del/la facilitador/a
És molt important en les VTS situar el protagonisme de l’activitat en els participants
com a grup, són ells i elles que, entre tots, construeixen un debat curosament
acompanyats pel facilitador/a. Aquest és una de les característiques clau de la
metodologia i, per tant, cal que el facilitador/a “ es tregui la jaqueta” de professor/a,
mestre, educador/a de museu... i es posi la de facilitador/a de VTS.
El paper d’aquesta persona és molt important perquè l’activitat esdevingui quelcom
rellevant i transformador.
Per agafar aquest rol de facilitador/a cal que la persona tingui en compte una sèrie
de qüestions:
-

Assenyalar: Indicant amb precisió allò al que fan referència els participants
mentre fan les seves intervencions. D’aquesta manera a tothom li queda clar
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-

-

-

el punt exacte de la imatge al que ens estem referint i ens permet també que
puguin anar descobrint més coses de la imatge a través de la observació.
Parafrasejar: No es tracta de repetir cada intervenció, sinó que el que fem és
retornar allò que ens han dit perfeccionant el llenguatge i tornant a
assenyalar el punt exacte del que estem parlant per poder:
● Reconèixer i reafirmar totes les intervencions amb el mateix èmfasi
i la mateixa intenció.
● Donar a entendre emfàticament que s’ha entès el que es vol dir
● Incloure i reforçar les diferents perspectives per destacar els punts
de vista diversos.
● Enriquir el vocabulari sense jutjar, ni afegir, ni modificar el sentit de
la intervenció.
Donar la paraula sense deixar ningú al marge. Tothom, si vol, ha de poder
participar.
Encoratjar a participar als que normalment no ho fan, però d’una manera
delicada i sense pressionar-los.
Introduir les preguntes en el moment adequat. Cal deixar que el debat vagi
evolucionant, però mantenint el dinamisme.
Vetllar per l’escolta activa i l’actitud respectuosa en tot moment.
Mantenir la neutralitat. No s’ha de notar que algunes intervencions “ens
agraden” més que unes altres. Hem de posar el mateix èmfasi en totes les
intervencions quan parafrasegem.
Utilitzar sempre el condicional emfàtic. D’aquesta manera no donem cap
intervenció per vertadera ni falsa, sinó com una proposta oberta possible de
ser discutida entre tots i totes.

Per acabar la sessió està bé fer algun tipus de tancament fent un resum de tot el
que s’ha dit durant l’activitat, encara que hi ha altres maneres de tancar diferents.
Valorant també l’esforç i interès dels participants i animant-los a fer recerca sobre
allò que els hagi cridat més l’atenció de la imatge o sobre algun enigma que hagi
generat molt interès.

4.4.4 Les imatges de les VTS
Les imatges que s’utilitzen per a les sessions de VTS no estan escollides a l’atzar
sinó que segueixen uns criteris concrets de selecció i esdevenen adequades al nivell
de desenvolupament dels participants en qüestió. (De l’edat que tinguin i també del
número de sessions de VTS que hagin fet fins al moment).
Les característiques de les imatges a tenir en compte a l’hora d’escollir-les per a una
sessió de VTS són les següents:
-

Accessibilitat: La imatge ha de ser “fàcil de resoldre”, almenys en les primeres
sessions, i els alumnes han de ser capaços d’interactuar amb ella.
Captivar: Ha de generar el factor sorpresa i ha de donar peu a un debat obert.
Contingut expressiu: Amb pocs elements ens pot dir moltes coses. El
contingut expressiu anirà augmentant al llarg de les sessions.
Narrativitat: Ha de tenir un contingut narratiu, és a dir, ha de contenir una
història o tantes com descobreixin els participants. Almenys en les primeres
sessions.
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-

-

-

-

Diversitat de cultures i èpoques: Això fa que els participants s’adonin que l’art
forma part dels éssers humans, siguin del lloc i l’època que siguin.
Diversitat de llenguatges i gèneres: No és aconsellable treballar només amb
obres d’art pictòriques, sinó que és millor mostrar un ventall d’imatges variat,
tant de pintures, com de fotografies, collages, escultures, instal·lacions,etc.
D’aquesta manera, i des de ben petits, aprenem l’art a través de totes les
seves formes i creixem amb la ment més oberta en aquest sentit.
Sèries en una sessió: Normalment les sessions de VTS es composen de
dues o tres imatges i és aconsellable que estiguin relacionades entre sí a
nivell temàtic.
Seqüències en el temps: És aconsellable que es produeixin diferents
sessions de VTS, per exemple, una sessió al més, per a que hi pugui haver
una evolució.
Imatges que cal evitar (sobretot en les primeres sessions):
● Imatges amb excessiva càrrega simbòlica
● Imatges amb excessiva informació, amb massa elements visuals.
● Temes religiosos
● Nus
● Art abstracte

4.4.5 Les VTS a l’Escola Miquel Bleach
Com ja hem comentat a l’apartat del context un dels canvis importants que ha viscut
l’Escola Miquel Bleach ha estat la implementació de les Estratègies de Pensament
Visual en el seu currículum escolar.
Per això es van fixar des del principi els següents objectius, que segons el meu punt
de vista, es poden utilitzar com a objectius generals de les VTS.
-

Estimular l’expressió lliure i creativa dels nens i nenes des dels propis
referents.
Reforçar la participació i la integració de tot l’alumnat.
Exercitar les habilitats verbals i comunicatives.
Promoure el diàleg respectuós i l’actitud tolerant vers les idees dels altres.
Fomentar l’hàbit d’argumentar les hipòtesis i justificar les opinions, a partir
dels indicis visuals de l’obra.
Afavorir el desenvolupament del pensament crític i creatiu.

Analitzant l’experiència després de tres anys d’implementació de les VTS es pot
veure es pot veure una evolució positiva en els/les alumnes.
Tenint en compte que l’escola te un alt percentatge d’alumnes provinents d’altres
països i cultures i que parlen llengües diferents aquesta metodologia pot contribuir a
superar les dificultats que aquesta situació de diversitat cultural suposa per a la
dinàmica escolar, la socialització i les formes d’aprendre de diferents alumnes.
A part de l’Escola Miquel Bleach són moltes les escoles, museus, centres cívics,
centres de salut,etc. Que utilitzen les VTS com a eina d’aprenentatge demostrant
com la seva pràctica incideix favorablement en les maneres de fer i de pensar de les
persones.
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4.5 Treball per projectes
Aquest punt en el marc teòric és clau per entendre bé com es treballa a l’escola
Miquel Bleach, ja que, des de fa alguns anys, han implementat aquesta
metodologia juntament amb les Estratègies de Pensament Visual. Totes dues són
eines que faciliten la inclusió i situen l’alumne com a protagonista del seu propi
aprenentatge i, per tant, són totalment complementàries i enriquidores l’una amb
l’altra.
El treball per projectes s’entén com una metodologia que es pot utilitzar en
contextos com: tallers, els agrupaments escoltes també la fan servir, i també en
contextos escolars tant amb infants, joves, com també amb adults.
Aquesta metodologia te com a objectiu fer l’alumne responsable i conscient del seu
propi aprenentatge.
S’entén l’educació com a experiència de vida, i no com a espai totalment desvinculat
d’aquesta.
Com diu Fernando Hernández a la seva conferència “Fem projectes o entenem la
vida de l’escola com un gran projecte?”:
Amb el treball per projectes “la vida entra a l’escola i l’escola surt a la vida”
(Hernández, 2017)
La pedagogia basada en projectes sorgeix, juntament amb moltes altres propostes
de programes educatius alternatius a principis de s. XX, com per exemple: Ovide
Decroly (1871-1932) amb la idea dels centres d’interès; John Dewey (1859-1952)
que basava la seva pedagogia en la idea de l’educació per l’acció, o obrir-se a
l’experiència; o William Heard Kilpatrick (1871-1965) que va ser qui va aportar la
pedagogia dels projectes en contextos educatius.
Als anys 70 i 80 les escoles del Regne Unit ja anaven incorporant aquesta
pedagogia en els seus currículums a través de programes com “Teaching Through
Projects” i “Currículum Integration”. Aquest últim programa proposava també la idea
de currículum integrat, és a dir, no fragmentat es disciplines escolars, sinó que es
basa en la organització lliure d’aquest a partir dels projectes. El treball per projectes,
o també anomenat treball globalitzat, és considerat una de les parts fonamentals de
l’escola innovadora.
El primer pas per portar a terme un projecte és escollir el tema entre tots els
membres del grup, i per això es parteix d’un enigma, que generalment no te una
única resposta i pot traspassar l’àmbit d’una disciplina. Altres vegades, l’enigma
inicial genera més preguntes. Al cap i a la fi, portar a terme un projecte és portar a
terme una investigació i cal posar focus en allò que ens interessa, perquè les
preguntes que van sorgint són infinites.
Aquest tema normalment tindrà alguna cosa a veure amb els infants o joves que
formin part del grup, ja que si l’han escollit ells s’implicaran en allò que els mou, que
els ressona i que els motiva per saber-ne més.
D’aquesta manera esdevindrà un aprenentatge significatiu.
“No es construeix des de la certesa del que sap, sinó des de la inquietud de qui te i
reconeix el seu desig de saber i conèixer (se).”
(Hernández i Ventura, 2008)
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Com ja hem dit, l’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge, així que
amb els projectes ells són qui tenen l’autoria de la feina i capacitat per prendre
decisions. Si no es senten el projecte com a propi, probablement no s’hi impliquin de
la mateixa manera.
En els projectes, de la mateixa manera que en les VTS, es donen converses entre
iguals i aquest diàleg fa que es mostrin molt més implicats en la recerca i siguin ells i
elles que determinin com volen que sigui.
De fet, metodologies com aquesta afavoreixen habilitats de pensament i de
resolució de conflictes que són molt útils a la vida dins l’escola i a fora.
Cal afegir també que es tracta d’una manera de treballar totalment inclusiva ja que
tothom hi pot aportar alguna cosa a partir de la seva pròpia experiència, que serà
diferent a la dels altres i igual d’interessant. Quan sortim de la manera tradicional
d’educar i deixem d’esperar de tots els alumnes les mateixes respostes en el mateix
moment; ens adonem de la quantitat de capacitats que tenen si se’ls donen les
eines necessàries.
El treball per projectes esdevé una gran revolució dins l’escola ja que no és només
l’alumnat qui passa a treballar d’una altra manera, sinó que el professorat cal que
estigui degudament preparat per portar a terme la tasca d’educar, però d’es d’una
altra perspectiva. Per això és important que ells hagin pogut experimentar en
primera persona el procés de portar a terme un projecte entre els membres del
claustre. D’aquesta manera podran ser molt més conscients del que necessiten els
seus alumnes.
El rol de l’educador és molt important en els projectes perquè ha de perdre el
protagonisme que sempre ha tingut per passar el relleu a l’alumnat, però hi ha de
ser present igualment. El docent passa a convertir-se en acompanyant, igual que en
la Mediació Artística i en les estratègies de pensament visual.
La seva tasca passa a ser la d’interrogar, problematitzar, assenyalar possibilitats i
obrir camins.
Hernández i Ventura ho expliquen molt bé a partir d’una metàfora:
“El docent te un mapa de partida que orienta la seva indagació, però com tots els
mapes, els recorreguts, les aturades, les sortides, els retrocessos... no estan
predeterminats, sinó que depenen de les decisions i de l’experiència dels viatgers.”
(Hernández i Ventura, 2008)
És a dir, que el docent hi és per guiar, per acompanyar, però és el grup qui ha de
treballar conjuntament per definir com volen que sigui el seu projecte.
Si treballem amb noves metodologies també cal que utilitzem noves eines per
portar-les a terme. Per això cal fer servir recursos pedagògics i entorns que vagin
més enllà dels llibres de text, com per exemple, visitar espais, entitats, museus que
tinguin a veure amb la nostra recerca; entrevistar experts en el tema en qüestió;
buscar notícies als diaris i a internet, etc.
En els projectes moltes vegades també entren a formar-hi part altres persones
alienes a l’escola, expertes en alguna matèria determinada i de qui interessi la seva
experiència per portar a terme la investigació. Llavors l’aula deixa de ser un espai
només per al grup i el docent i es converteix en un espai de trobada on hi poden
confluir varies persones amb idees diferents per aportar a l’ investigació.
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Com ja hem dit, a l’Escola Miquel Bleach ja fa uns anys que han implantat aquesta
metodologia i cada curs escullen un tema general per desenvolupar un projecte
entre tots i totes, i cada grup es centra en allò que els crida més l’atenció d’aquest
tema.
El curs 2014 – 2015 van treballar sobre el tema de la cuina; el curs 2015 – 2016 van
escollir els Jocs Olímpics; el 2016 – 2017 van investigar sobre l’univers i el pròxim
curs que vindrà treballaran sobre la dansa i la música.
A continuació es pot veure una imatge que forma part de la revista “Creixem amb
l’Art” que publiquen cada any des de l’escola amb les experiències més rellevants
que han viscut durant aquell curs.
En aquest cas van escriure un article sobre la seva manera d’entendre el treball per
projectes:

Treball per projectes segons els alumnes de l’escola en la seva revista
“Creixem amb l’art - Cuines” Curs 2014-15

Com que la imatge no deixa llegir mot bé cada un dels punts els tornarem a escriure
a continuació perquè quedin clars:
1. Triem el tema i el votem entre tots.
2. Fem una pluja d’idees per saber què en sabem del tema i ordenem les idees.
3. Activitat de motivació
4. Què volem investigar d’aquest tema?
5. Investiguem pel barri
6. Busquem respostes en l’activitat
7. Investiguem en el món de l’art
8. Cerquem en el patrimoni
9. Ordenem la informació i en traiem conclusions
10. Exposem la recerca
11. Fem balanç del que hem après.
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4.6 Les habilitats per a la vida
Les habilitats per a la vida ens serviran com a indicadors per veure si s’ha pogut
assolir l’objectiu: “Identificar si existeix una evolució positiva en els alumnes de
l’escola després d’experimentar les VTS”.
A continuació passo a explicar aquest punt.
Les habilitats per a la vida són una proposta que va fer la Organització Mundial de la
Salut (OMS) el 1993 que és considerada flexible i amb aplicabilitat universal.
Aquesta iniciativa estava destinada a l’educació en habilitats per a la vida en les
escoles (Life Skills Education in Schools) amb l’objectiu de difondre a nivell mundial
la formació en les destreses considerades rellevants per a la vida diària. La OMS
proposa afegir aquesta assignatura al currículum de l’educació formal.
Aquesta nova matèria “persegueix millorar la capacitat per viure una vida més sana i
feliç, intervenir sobre els determinants de la salut i el benestar, i participar d’una
manera més activa en la construcció de societats més justes, solidàries i
equitatives.”
Les 10 habilitats per a la vida que proposa la OMS són les següents:
● Autoconeixement: Conèixer-se bé a un mateix; les pròpies necessitats i
també els recursos personals dels que disposem per a la vida.
● Empatia: Capacitat de posar-se “a la pell dels altres”
● Comunicació assertiva: Expressar amb claredat allò que es vol transmetre,
amb valentia i amb respecte cap als altres.
● Relacions interpersonals: Establir i conservar relacions interpersonals
significatives i també saber lliurar-se de les “tòxiques”.
● Presa de decisions: Decidir és una manera de situar-se davant la vida, de
prendre partit i decidir com volem que sigui.
● Gestió de problemes i conflictes: Veure els problemes i conflictes com a
oportunitats de canvi i de creixement personal i social.
● Pensament creatiu: Capacitat de pensar i relacionar les coses d’una manera
innovadora. També permet qüestionar hàbits i inèrcies establertes.
● Pensament crític: Saber analitzar la informació i elaborar-ne una opinió
pròpia.
● Gestió d’emocions i sentiments: Estar atents a les emocions que tenim per
treballar-les en cas que ens suposin un conflicte.
● Gestió de tensions i estrès: Identificar les fonts que ens causen malestar i
trobar vies per contrarestar-les o eliminar-les.
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5. Metodologia de l’ investigació
Per portar a terme aquesta investigació la metodologia escollida ha estat la del tipus
qualitatiu ja que és més adequada per estudis relacionats amb les ciències socials i
l’educació perquè es basa en l’observació del context escollit, és subjectiva, no
generalitzable, és inductiva i holística. Per altre costat, l’ investigació quantitativa es
basa en la medició dels fets, és objectiva, generalitzable, és deductiva i
particularista; i, per tant, no resulta tant adequada per un estudi com aquest.
Dins la metodologia qualitativa trobem moltes tècniques d’investigació com poden
ser l’etnografia, l’ investigació educativa, l’estudi de cas, etc. Per portar a terme el
meu estudi he escollit aquesta última tècnica, l’estudi de cas, que explicarem a
continuació:
L’estudi de cas consisteix en, com bé diu el seu nom, estudiar un cas detalladament
per obtenir-ne la màxima informació possible i coneixe’l a fons.
Existeixen tres tipus de casos segons Stake (1995):
● Casos intrínsecs: en els que l’ interès principal es centra en conèixer el cas
en sí mateix, sense relacionar-lo amb altres casos ni problemàtiques.
● Casos instrumentals: es defineixen per l’ interès de conèixer una
problemàtica i el cas n’és una via, un instrument més per assolir aquest
coneixement.
● Casos col·lectius: s’estudien en conjunt per estudiar sobre una problemàtica
o tema comú.
“L’estudi de cas és l’examen d’un exemple en acció. L’estudi d’uns incidents i fets
específics i la recollida selectiva d’informació de caràcter biogràfic, de personalitat,
intencions i valors, permet al que ho realitza, captar i reflexar els elements d’una
situació que li donen significat.” (Walker 1983, 45)
Per centrar-nos en un cas, primer cal centrar-se en el context i conèixer la realitat
que el rodeja i, com a conseqüència, el defineix. Com que en aquest cas es tracta
d’un cas en un centre educatiu és important tenir en compte la ubicació del centre; el
context socio-cultural i econòmic dels alumnes que te; el caràcter innovador o
tradicional del centre; i també la titularitat de l’escola, si és pública, privada,etc.
Quanta més informació tinguem del centre, millor podrem conèixer el cas en qüestió,
i per recollir aquesta informació l’estudi de cas utilitza principalment dues eines:
l’observació etnogràfica i l’entrevista als professionals.
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5.1 L’observació etnogràfica:
L’observació etnogràfica consisteix en situar-se en el context del cas i observar allò
que hi succeeixi. Cal tenir present que la persona que observa és l’instrument bàsic
per a la recollida de l’informació; que la persona que observa manté una relació i
interacció social amb els subjectes i l’ambient observat; i que les categories
d’observació no es troben predefinides, sinó que es van elaborant a mesura que es
desenvolupa el procés d’observació.
Per això és important tenir present que observar no és mirar, sinó que cal posar-hi
els cinc sentits perquè l’activitat esdevingui productiva i interessant per a l’estudi, i
no només un passa temps.
L’observació es pot portar a terme a través de diferents graus d’implicació:
L’observador pot participar d’una manera passiva, on està present a l’escena de
l’acció, però no hi participa; també pot participar d’una manera moderada, trobant un
equilibri entre observar i participar; la participació pot esdevenir activa quan
l’observador pretén fer el que els subjectes observats fan; i per últim, l’investigador
es pot introduir completament en l’escena estudiada i convertir-se en un membre
més d’aquesta.
Segons Vázquez i Angulo (2003) aquestes són una sèrie de qüestions que cal tenir
en compte a l’hora de preparar i realitzar una observació:
● Negociar l’accés al camp i els límits del mateix: explicant el sentit de
l’observació i el paper que ocupa en l’investigació.
● Establir i mantenir una bona relació amb els diferents informants i subjectes
observats
● Seleccionar amb cura els primers escenaris que seran observats.
● Sol·licitar permís sempre que s’utilitzi algun dispositiu d’àudio i vídeo.
● Enregistrar les observacions en el quadern d’observació i transcriure-les (si
és possible el mateix dia) en el diari de camp.
● Procurar exhaustivitat i densitat en les descripcions dels ambients i les
persones participants.
● Anotar en el diari de l’investigador/a els canvis en el grau d’implicació (si hi
fossin), les raons i les conseqüències observades.
● Incloure algun plànol o dibuix que representi l’ambient físic observat.
● Conforme avanci l’investigació, les observacions, de la mateixa manera que
les entrevistes, es poden focalitzar (és a dir, centrar-se en determinats
ambients, persones o accions), sempre depenent de les necessitats del
projecte d’investigació i de les dades analitzades fins aquell moment.

5.2 L’entrevista etnogràfica:
L’entrevista etnogràfica és una conversa amb un informant determinat que ens
serveix per aconseguir una informació necessària per a l’investigació.
L’entrevista etnogràfica pot esdevenir “en profunditat” quan es porten a terme
diferents trobades amb els informants per comprendre millor el punt de vista
d’aquests i traslladar-lo a l’investigació d’una manera rigorosa.
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“ La noción de entrevista lleva implícito el supuesto de que el informante es un
investigador, en la medida en que puede ofrecer explicaciones reflexivas y
contrastadas con la experiencia” (Walker, 1989, 113-114).
Existeixen diferents tipus d’entrevistes en funció de la/les persones que entrevistem,
el tipus d’informació que en volem obtenir i el grau de formalitat adequat per a cada
una d’elles:
● Entrevistes no estructurades: Són entrevistes que no parteixen d’un guió de
preguntes definit, sinó que són més bé converses informals entre investigador
i informant que es construeixen i s’orienten a partir de les respostes d’aquest.
● Entrevistes semi - estructurades: Són, principalment, converses com el tipus
de preguntes anteriors, però l’investigador si que planifica un mica els temes
que vol que surtin a la conversa.
● Entrevistes estructurades: En aquestes entrevistes la persona que investiga
es prepara molt bé les preguntes que vol fer a l’informant i inclús es parla
sobre les possibles respostes que es poden donar perquè el resultat
d’aquesta sigui l’esperat.
● Entrevista grupal: Aquest tipus d’entrevista es realitza amb un grup de
persones, i no només amb un informant, i es converteix gairebé en un debat
entorn a un tema concret. L’investigador es prepara unes quantes preguntes,
però sempre seran poques ja que cal deixar participar a totes les persones i
sinó es faria molt llarg.
En l’estudi de cas i en qualsevol investigació és molt important utilitzar un diari de
camp que servirà per escriure-hi tot allò que succeeixi en tot moment durant
l’entrada al camp d’estudi.
Al principi hi anotarem qualsevol cosa que passi, que capti el nostre interès i a
mesura que es vagi desenvolupant l’estudi les nostres anotacions cada vegada
s’aniran concretant més i prenent forma en funció del tema d’estudi. També hi
anirem anotant tot allò que pensem, sentim, també les coses que no surtin tal i com
esperàvem, o que ens causin frustració.
És important escriure-hi al moment de l’acció o poca estona després, ja que amb el
pas del temps ens oblidem d’algunes coses, que encara que semblin insignificants
poden ser importants per a l’ investigació.
Es tracta d’una eina molt útil i valuosa que ens ajudarà molt a l’hora de presentar les
dades de l’ investigació i extreure’n les conclusions.
Una altra part important per a l’estudi és la triangulació de la informació. Es tracta de
contrastar la informació que anem obtenint de diferents fonts de consulta, o
consultar a experts allò que assegurem en el nostre estudi, així com retornar la
informació obtinguda en les entrevistes de manera que els informants puguin
verificar que allò que hem escrit és el que volien dir, i no s’ha produït cal mal entès.
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La triangulació és necessària per donar veracitat al nostre informe i perquè aquest
esdevingui un document rigorós i professional.

Esquema sobre triangulació segons Vázquez i Angulo (2003):

6. Disseny de l’ investigació
Per dissenyar la meva investigació de tipus qualitatiu com a estudi de cas faré servir
una sèrie de recursos propis de la metodologia, i també d’altres fruit de la necessitat
d’obtenir la informació necessària.
Per això em basaré en els objectius específics que m’he plantejat de bon principi per
organitzar la informació que necessito.
Com a objectiu general m’he plantejat el següent:
Conèixer què pot aportar la Mediació artística a la metodologia de les Visual
Thinking Strategies (VTS) dins el context de l’escola Miquel Bleach en el
Projecte de les Escoles Tàndem.
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A partir de l’objectiu general me n’he plantejat quatre d’específics a partir dels quals
he estructurat el disseny de l’ investigació. A continuació els exposo juntament amb
els elements a partir dels quals penso obtenir la informació:

●

1.Conèixer la metodologia de les VTS en
profunditat

●

●
●

●

2.Identificar si existeix una evolució
positiva en els alumnes de l’escola
després d’experimentar les VTS

●

●
●

●
●

3.Comparar la MA i les VTS i trobar punts
de relació

●

●

4. Detectar quins elements de la M.A.
enriqueixen les VTS a l’Escola Miquel
Bleach

●

Entrevista a Montserrat Morales
(experta en VTS)
Entrevista a Albert Inglès (cap
d’estudis de l’Escola Miquel
Bleach)
Observacions de VTS
Manual de VTS (CAAM)

Fitxa d’observació de VTS a partir
de les habilitats per a la vida.
Enquestes als/les mestres sobre
l’impacte del VTS en els/les
alumnes
Valoracions de les VTS dels
alumnes a final de curs
Memòries implantació VTS cursos
anteriors.

Observacions de VTS
Llibre: A. Moreno. La Mediación
artística, arte para la
transformación social, la inclusión
social y el desarollo comunitario
Manual de VTS (CAAM)

Llibre: A. Moreno. La Mediación
artística, arte para la
transformación social, la inclusión
social y el desarollo comunitario
Manual de VTS (CAAM)

6.1 Conèixer la metodologia de les VTS en profunditat
Per assolir aquest objectiu realitzaré dues entrevistes, una a Montserrat Morales,
experta en Estratègies de Pensament Visual; i l’altra a Albert Inglès, cap d’estudis
de l’Escola Miquel Bleach.
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També pretenc fer múltiples observacions de VTS tant en el context de l’escola com
en el del MNAC.
Penso acabar d’arrodonir la informació que hauré extret de les observacions i les
entrevistes amb la lectura del manual d’Estratègies de Pensament Visual elaborat
des del departament educatiu del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) a partir
del llibre de Philip Yennawine, Visual Thinking Strategies: Using Art to Deepen
Learning Across School Disciplines.
A continuació exposo els guions que he realitzat per a les entrevistes:
Entrevista a Montserrat Morales
1. Què són per tu les VTS (Visual Thinking Strategies)?
2. Com va sorgir aquesta metodologia?
3. Perquè és important per tu?
4. Què aporta aquesta estratègia a l’escola Miquel Bleach? i al MNAC?
5. Qui pot fer VTS?
6. Podria ser una metodologia beneficiosa per a les persones amb situació de
vulnerabilitat? Perquè?
7. Creus que aquesta metodologia es podria complementar amb una part
posterior de creació?

Amb aquesta entrevista el meu objectiu és conèixer una mica més les VTS, però
sobretot, des de la visió de la Montserrat, que és una persona amb molta
experiència en el context de l’educació de i a través de les arts i molt sensible amb
les noves estratègies per portar-la a terme, per tant, m’interessa molt parlar amb ella
i que m’expliqui el seu punt de vista.

Entrevista a Albert Inglès
1. Com és l’escola Miquel Bleach? Què té que la fa especial?
2. Com són els estudiants d’aquesta escola?
3. En general, com valores el Projecte Tàndem?
4. Què diries que aporta el VTS als vostres alumnes? i als/les mestres?

Albert Inglès és el cap d’estudis de l’Escola Miquel Bleach, a qui ja he tingut
l’oportunitat de conèixer, i espero que amb l’entrevista em pugui donar un feedback
tant del professorat com de l’alumnat sobre l’experiència de les VTS, a part de
donar-me informació sobre l’escola que no tinc.
Una altra estratègia que faré servir per conèixer en profunditat les VTS serà fer
observacions tant a l’escola com al museu perquè penso que des de l’experiència
en primera persona podré aprendre moltes coses, però encara no he elaborat cap
fitxa d’observació, ja que no conec la metodologia i no tinc molt clar què vull
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observar-ne, per tant, ho observaré tot, i quan elabori una fitxa d’observació que em
serveixi l’adjuntaré com a annex.

6.2 Identificar si existeix una evolució positiva en els alumnes de
l’escola després d’experimentar les VTS
Per provar si existeix aquesta evolució a través de les VTS he elaborat una fitxa
d’observació de l’activitat a partir de les Habilitats per a la vida, que, al cap i a la fi,
no són altra cosa que clars indicadors d’una vida social saludable.
Afegeixo la fitxa com a annex.
També faré servir les habilitats per a la vida per elaborar unes enquestes per fer al
professorat de cara a tenir més informació respecte a l’evolució positiva de l’alumnat
en relació a l’experiència en VTS.
Llegint les memòries dels cursos passats del Projecte Tàndem entre l’Escola Miquel
Bleach i el MNAC he vist que s’han anat elaborant de manera informal unes
activitats amb l’alumnat per poder avaluar la implementació de les VTS a l’escola.
No en tinc molta informació, però per les intervencions dels nens i nenes que he
pogut llegir sembla que l’experiència està resultant bastant satisfactòria segons el
seu punt de vista. No s’ha parlat encara, però aquest any seguirem amb la mateixa
dinàmica informal per avaluar aquest curs en quant a aquesta metodologia i amb les
valoracions dels diferents cursos espero extreure’n conclusions.

6.3 Comparar la MA i les VTS i trobar punts de relació
Per poder assolir aquest objectiu penso utilitzar, per un costat, el llibre:
A. Moreno. La Mediación artística, arte para la transformación social, la inclusión
social y el desarollo comunitario; i per l’altre utilitzaré el manual que ja he esmentat
anteriorment en el punt 7.1 sobre VTS del CAAM.
Amb aquestes dues lectures crec que tindré prou informació per poder fer la
comparativa entre ambdues eines.
A part, les observacions em serviran també per entrar més en el món de les VTS
que, en definitiva, és la part de la comparativa que conec menys.

6.4 Detectar quins elements de la M.A. enriqueixen les VTS a
l’Escola Miquel Bleach
Per detectar quins elements de la M.A. enriqueixen les VTS em basaré també en les
mateixes dues lectures del punt anterior: el llibre de l’Ascensión Moreno sobre
Mediació Artística i el manual de VTS del CAAM.
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7. Desenvolupament de l’ investigació
A continuació passarem a relatar com han esdevingut els fets per portar a terme el
treball d’investigació que teniu entre les mans ara mateix.
Començarem parant atenció en les idees inicials que ens vàrem plantejar de bon
començament, també parlarem sobre com aquestes idees van anar evolucionant al
llarg del temps i quins van ser els estímuls que van causar aquests canvis. Per altra
banda ens fixarem també en aquells moments de neguit i de confusió, en aquells
moments on les pors juguen un paper massa important i fan que el treball trontolli;
però per altra banda, aquests moments d’incertesa s’han convertit també en
oportunitats que han ajudat a configurar l ’investigació.
L’inici del treball d’investigació el situem el mes d’octubre del 2016 quan al seminari
sobre investigació del Màster de Mediació Artística vàrem començar a plantejar les
idees del que seria el nostre treball i ho vam fer conjuntament entre la Dra.
Ascensión Moreno, la professora Violeta Quiroga i les companyes del grup del que
jo formava part.
Responent a la pregunta de:
Sobre què voldríeu treballar? Entenent que havíem d’escollir un tema /col·lectiu/
conflicte d’exclusió social, jo tenia clar que volia investigar entorn a la infància i a les
arts, en concret les plàstiques i visuals. També vaig tenir clar des de bon principi que
volia que el meu treball d’investigació anés directament vinculat i resultés com a
conseqüència de les pràctiques curriculars que havia de fer per al màster així que
no partia de zero sinó que tenia tres coses clares.
Com a conseqüència, vaig escollir el meu centre de pràctiques d’acord amb la idea
també de que fos un lloc on jo pogués aportar el màxim de mi mateixa per la meva
trajectòria personal i educativa de manera que es convertís en un intercanvi entre el
centre i jo.
Com ja he dit anteriorment, vaig escollir com a centre de pràctiques el Museu
Nacional d’Art de Catalunya, concretament en relació al projecte de les Escoles
Tàndem amb l’Escola Miquel Bleach. Amb aquesta decisió es donaven intrínseques
les meves tres primeres idees inicials: treballar amb infants, treballar a través de les
arts plàstiques i poder relacionar les pràctiques amb el treball d’investigació.
La següent idea que vaig tenir va ser la de filar més prim i treballar sobre el fracàs
escolar en relació a l’Escola Miquel Bleach, però aquesta idea ràpidament va deixar
de tenir sentit ja que estava donant per suposat que en aquesta escola hi havia un
alt índex de fracàs escolar només pel fet d’estar format el seu alumnat en un alt
percentatge per persones provinents d’altres països i cultures.
En adonar-me que partia d’un prejudici i no d’un enigma vaig decidir canviar de
perspectiva.
En aquest moment em vaig adonar que el primer que necessitava saber eren les
motivacions que em movien per portar a terme la investigació i va ser quan vaig
començar a pensar en els objectius generals i específics del meu treball.
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En aquest moment ja havíem engegat la comunicació amb el museu, en concret
amb la Esther Fuertes, del departament d’educació d’aquest que es convertiria amb
la meva tutora, companya i amiga durant els mesos de pràctiques. Amb ella vam
tenir una entrevista el mes de desembre en la que vam definir les meves funcions
en relació al museu i a l’escola i no va ser fins a principis de febrer que vaig poder
començar la feina.
Encara amb el treball per definir i quasi tot per fer, en el context de les pràctiques
em vaig deixar endur per la feina que se’m proposava i per tot allò que pogués
aprendre, que no va ser poc. Estava convençuda que, a partir de l’experiència,
trobaria el sentit a tot plegat i no podia ser d’altra manera; en definitiva, aquest
treball parla d’això, de l’experiència com a aprenentatge, concretament
l’aprenentatge a través de l’art.
Al museu de seguida vaig entrar en contacte amb les Estratègies de Pensament
Visual (VTS); l’Esther estava convençuda que m’interessarien, i no només em van
interessar sinó que em van fascinar tant que es van acabar convertint en un dels
eixos vertebradors de la investigació.
Vaig començar fent moltes observacions de les VTS, tant al museu com també a
l’escola. Al principi ho feia una mica a cegues ja que no tenia cap protocol
d’observació, ni sabia molt bé quina part de la sessió em podia interessar més de
cara al treball, només sabia que allò que estava aprenent tenia molt de sentit per mi.
Amb el temps em vaig anar adonant, gràcies amb les converses amb la Ascensión
Moreno per una banda i amb l’Esther Fuertes per l’altra; que les VTS tenien relació
amb la Mediació Artística, i no només això sinó que totes dues metodologies es
podien complementar i treballar conjuntament.
En aquest context vaig conèixer també la Montserrat Morales, mestra d’arts
plàstiques i visuals, experta en VTS i bellíssima persona que em va anar donant
moltes pistes per aprendre sobre les VTS, i fins i tot vaig tenir la oportunitat
d’experimentar-ho en primera persona tant com a facilitadora com també com a
participant.
Vaig poder fer de facilitadora una vegada a l’escola, un dia que els faltava una
mestra, i aquesta experiència em va donar la oportunitat de veure que no era tan
fàcil com semblava i que m’oferia una altra perspectiva de l’activitat, que fins aquell
moment havia viscut en segon pla.
Al museu vaig poder fer de participant de les VTS gràcies a que la Esther Fuertes
em va incloure, a mi i a les altre noies de pràctiques, en el grup de formació de les
educadores del MNAC. Aquesta també va resultar una experiència molt enriquidora
ja que vaig poder adonar-me del poder de generar un debat col·lectiu entre iguals,
on totes les intervencions eren vàlides.
Després de les observacions, però sobretot de les participacions en primera persona
vaig poder assegurar que les VTS són una molt bona eina per a la inclusió social,
igual que la Mediació artística.
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A principis de maig vaig fer una entrevista a la Montserrat Morales per aprofundir
més en les VTS i, sobretot, per poder conèixer la seva experiència personal amb la
metodologia.
Unes setmanes després vaig entrevistar l’Albert Inglès, cap d’estudis de l’Escola
Miquel Bleach, amb el que vaig establir bona relació, i em va poder donar dades
sobre l’escola i sobre la implementació de les VTS en el currículum escolar.
Voldria parlar també de moments de neguit i d’incertesa, que no han estat pocs
durant aquests mesos.
Em vaig trobar en un moment en el que havia fet moltes observacions, però no
sabia què fer amb la informació, no sabia com ordenar-la i no sabia què
m’interessava i què no de totes aquelles pàgines escrites plenes de comentaris fets
pels alumnes de diferents edats sobre un mateix referent, una obra d’art.
Vaig pensar fins a quatre fitxes d’observació diferents i les vaig posar a prova, però
no vaig acabar de trobar la “bona”. Això em va desanimar molt perquè veia que
passaven els dies i no aconseguia fer de les hores que dedicava a les pràctiques, i
com a conseqüència al treball, quelcom significatiu.
En els anexos hi exposo les quatre fitxes que vaig elaborar, no com a part important
en les conclusions del treball, sinó com a part del procés.
Un altre moment de debilitat que vaig experimentar va ser quan em vaig començar a
adonar que quedava poc temps per l’entrega del treball i portava la feina més
endarrerida del que m’agradaria.
Voldria fer un apunt sobre la meva situació personal/ laboral, ja que durant aquest
temps he viscut moltes situacions d’estrès degut a la sobrecàrrega de feina que he
tingut. A part de portar a terme el treball d’investigació, com ja he dit, vaig estar de
pràctiques al museu, i alhora, treballava en una botiga per les tardes i moltes
vegades se’m va fer costa amunt poder combinar-ho tot amb la vida personal.
Tornant a temes més relacionats amb el desenvolupament de la investigació, un
altre moment rellevant per al treball va ser adonar-me, en una tutoria amb la
Ascensión Moreno, que les “Habilitats per a la Vida” em podien servir molt bé com a
criteri per avaluar els efectes de les VTS en els alumnes. Ningú havia comentat fins
al moment res sobre aquesta relació, però la realitat és que ha esdevingut quelcom
molt esclaridor i m’ha donat molta calma perquè, per fi, entenia una mica més tot el
munt d’informació que tenia.
De fet, una de les fitxes d’observació que vaig fer va ser a partir de les habilitats per
a la vida, però degut a la falta de temps ja no la vaig poder fer servir i la vaig
convertir en una enquesta per al professorat, que es va mostrar molt participatiu i
amb ganes d’ajudar-me en tot moment.
Anteriorment hem parlat de la relació entre les VTS i la Mediació Artística i per
veure-ho clar vaig elaborar dos quadres en els que poso en relació les dues eines;
en un quadre la relació és en quant a la metodologia, i en l’altre és en relació als
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beneficis que aporten. Després d’extreure aquesta informació tant dels llibres com
de les entrevistes, així com de la meva pròpia experiència personal, he pogut veure
els punts de relació i les mancances d’una i altra per concloure que són
perfectament complementaries. De fet, en el punt de les dades de l’ investigació hi
afegiré els dos quadres.
Un altre fet que em va arribar sense planificar-ho i em va acabar ajudant molt tant
personalment, com de cara al treball va ser el fet de poder participar el mes de juliol
en el curs “Parlem d’art. Les estratègies de pensament visual com a eina educativa.”
Que va impartir Daniel Paunero, membre del departament educatiu del Centro
Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria. Van organitzar aquest
curs juntament amb el MNAC i el Museu Picasso de Barcelona.
Va ser un curs teòric – pràctic que em va acabar de donar pistes sobre la
metodologia i em va donar, una vegada més, l’oportunitat de viure des de la pràctica
les VTS. També vaig poder conèixer moltes persones interessades en l’educació a
través de les arts, persones del món dels museus, i també que treballen per la
inclusió social.
El fet d’assistir a aquesta curs va ser un dels motius que em va portar a decidir
avançar l’entrega del treball per al setembre perquè vaig voler incloure-hi la
informació que en pogués obtenir. Per altra banda, em vaig sentir a la necessitat de
treballar una mica més amb calma ja que el curs havia estat tant atapeït.
Per acabar aquest punt voldria afegir una proposta de projecte que em van fer des
de l’Escola Miquel Bleach:
Com ja he comentat, veig quasi necessària la combinació de les VTS amb la
Mediació Artística i des de l’Escola Miquel Bleach ha sorgit una proposta de cara al
pròxim curs que em podria permetre portar a la pràctica una prova pilot d’aquesta
idea. Per ara és només una idea, però m’il·lusiona portar-la a la realitat, i fer-ho en
un context que conec bé i amb el suport del MNAC més encara. L’explicaré una
mica en el punt de les conclusions.
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8. Dades i anàlisi de l’ informació
Per exposar les dades i analitzar-les partiré, com ho he estat fent durant tot el
treball, de l’estructura que es basa en el objectius de la investigació. D’aquesta
manera la informació serà entenedora i coherent per a qualsevol lector. A
continuació passem a explicar i analitzar punt per punt les dades de la investigació.

8.1. Conèixer la metodologia de les VTS en profunditat
Resulta difícil exposar les dades relatives a aquest punt ja que no es tracta d’altra
cosa, sinó d’adquirir uns coneixements per part de l’autora. Tot i això, puc dir que, a
partir de tots els elements que em vaig proposar des del principi del treball per
assolir aquest objectiu he pogut aprendre molt, però també de l’experiència personal
que he pogut viure amb les pràctiques al museu, a l’escola i al curs “Parlem d’art”.
Com a dades, al punt del marc teòric que parlo de les Estratègies de Pensament
Visual he intentat fer un resum del que són les VTS per mi, per tant allà les exposo.
Tot i així a continuació exposaré els punts clau del que he après sobre les VTS a
partir de les dues entrevistes i de les observacions que he fet durant tot aquest
temps.

8.1.1 Entrevista a Montserrat Morales
De l’entrevista a la Montserrat Morales he après, sobretot, la seva visió personal i
sensible de les estratègies i, després de molts anys de teoria i pràctica en diferents
contextos ho te molt clar.
Em va parlar per primera vegada dels orígens i dels referents de les VTS; d’
Arnheim i de Piaget, que a mi ja em sonaven; també em va parlar de Vigotsky, dels
estudis d’imatge, pensament i llenguatge i de la psicologia cognitiva d’Abigail
Housen.
Em va transmetre la seva visió particular de les VTS que, segons ella, deixar que la
persona parli des dels propis referents, afectius, emocionals, socials, psicològics,
cognitius... sembla màgic.
Em responia a la pregunta de Perquè serveixen les VTS? Que aparentment sembla
que miris art, però serveixen per aprendre a mirar, per aprendre a pensar i per
aprendre a comunicar-se. Així de senzill i complex alhora.
M’explicava que són un hàbit que genera una rutina de pensament, també és una
forma d’estar en el món, de configurar-se com a persona.
Em destacava també l’aprenentatge centrat en el grup i entre iguals, i que d’aquesta
manera segurament els poden interioritzar molt més les informacions, que no si les
hagués explicat directament el docent.
Com a característica destacada em va parlar molt del caràcter integrador d’aquesta
metodologia, i ho descrivia com a aprenentatge per la democràcia. Aquesta
metodologia és una manera d’incloure tots les diversitats i convida a participar a
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tothom, també quan ens trobem amb contextos amb persones de moltes parles,
cultures i orígens diferents.
Deia que pot assegurar que millora l’autoestima i el sentiment de confiança.
Em va explicar també la seva experiència personal durant la seva formació i em deia
que per ella va ser un abans i un després, que va ser molt important perquè no es
trobava en un moment professional gaire motivador i que les VTS la van renovar, va
ser un regal que li va fer veure el món d’una altra manera. En lloc de sortir de classe
esgotada, em deia, sortia carregada d’idees, d’emocions i de sentiments.
Morales destacava molt també el paper del facilitador i m’explicava que per ella el
repte és saber introduir la pregunta amb el propòsit adequat en el moment adequat
per no tallar, per no distorsionar i per fer que el debat vagi endavant.
Les VTS no impliquen saber d’art, sinó saber escoltar, i cal que el facilitador tingui
prou sensibilitat perquè l’activitat esdevingui significativa.
Em comentava que per ella és important ser rigorós amb el protocol, però és igual
d’important ser engrescador, cal saber disposar el cos acompanyant el que es diu, i
no parlar només amb la veu, sinó fer-ho amb tot el cos. D’aquesta manera
l’experiència es fa més viva, més interessant, més acollidora. Les VTS no són una
recepta, tot i que existeixin tres preguntes a fer, a partir d’aquestes pot passar
qualsevol cosa i cal estar preparat pel que pugui passar i saber conduir-ho.
També cal vetllar per que tothom participi d’alguna manera, encara que sigui difícil,
almenys fent escolta activa. Utilitzar un to calmat, lent, sense presses per permetre
que el pensament flueixi, ja que sovint en el dia a dia no tenim gaire temps per
pensar.
És important també el parafrasseig i cal parar-hi atenció, ja que només de dir el nom
d’un alumne aquest ja se sent identificat i considerat.
Va destacar molt la importància de la feina d’escollir bé les imatges de VTS, però no
és una feina banal, al contrari, s’han de tenir en compte moltes qüestions com per
exemple:
- La diversitat
- La narrativitat
- L’expressivitat
- L’interès temàtic
- L’ambigüitat
- La llegibilitat
- La relació seqüencial entre les obres
- L’accessibilitat
- Que no fereixin suscetibilitats
- Que tinguin diferents capes de lectura
- ...
Per acabar, li vaig preguntar sobre la possibilitat de complementar les VTS amb
alguna activitat de creació artística i em va dir que li semblava bé, però que fossin
36

propostes prou obertes, que millor que passes prou temps entre la observació i la
creació per així no saturar als participants i em va comentar que li sembla una bona
oportunitat per tractar temes que la societat en te mancança.
Podeu trobar l’entrevista complerta en l’apartat d’annexos amb el nom de (Doc. 1)

8.1.2 Entrevista a Albert Inglés
L’entrevista amb Albert Inglés va ser molt més breu i concisa, no vaig transcriure tot
allò que em va dir, però si que vaig poder escriure algunes idees importants:
Em va parlar una mica de l’escola abans i ara, de l’estigma social que ha tingut
sempre. Anomenada als anys 80 “L’Escola dels gitanos” i ara amb un 98%
d’alumnat d’origen estranger, però no m’ho explicava com un problema, sinó amb un
somriure a la cara, ja que “a l’escola hi ha molt bon ambient”, em va dir.
Em va destacar el claustre del professorat, que és un equip molt vàlid acostumat a
treballar amb la diversitat i que la veuen com una riquesa i no com un problema.
La un frase que va dir en un parell d’ocasions que em va quedar gravada a la
memòria: “Cal desacomplexar la complexitat”
Em va parlar del projecte Tàndem, de lo positiu d’aquest gir a l’escola, tant pels
alumnes, com per la imatge que en tenia la gent del barri, cosa que es centren molt
en cuidar i visibilitzar tot allò que fan per ajudar a trencar l’estigma social que te.
Va destacar els bons resultats acadèmics dels alumnes que havien viscut el període
del projecte i em comentava que encara no han pogut fer un bon estudi, però que
creu que els bons resultats poden tenir alguna cosa a veure amb el gir radical que
ha viscut i encara viu l’escola d’incorporar les arts en el seu ADN.
També vam poder parlar una mica de les VTS i en va destacar les seves
aportacions positives a l’escola tant pels mestres com per l’alumnat.
Va ser una entrevista curta, però molt productiva perquè en vaig obtenir molta
informació. Podeu trobar l’entrevista en l’apartat d’annexos amb el nom (Doc. 2).

8.1.3 Observacions de les estratègies de pensament visual
Les observacions han resultat un problema durant aquest temps ja que m’he passat
tots els mesos de pràctiques buscant realitzar una fitxa d’observació que em servís
per obtenir la informació necessària, però la veritat és que el meu objectiu inicial era
observar moltes sessions per aprendre a partir de la pràctica, i no només dels
llibres, què són això de les VTS.
Finalment aquestes observacions no les vaig fer servir per res més que per això, per
aprendre la metodologia, així que en vaig fer moltes que no van resultar
significatives, però en vaig transcriure algunes, així que en l’apartat dels annexos
trobareu les diferents fitxes d’observació que vaig realitzar (Doc. 3) i algunes
observacions transcrites. (Doc. 4)
He afegit també una observació que vaig fer aprofitant que vaig poder assistir al curs
“Parlem d’art: Les estratègies de pensament visual com a eina educativa” que es va
impartir del 10 al 14 de juliol del 2017 entre el Museu Picasso i el Museu Nacional
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d’Art de Catalunya. Com deia, vaig tenir l’oportunitat d’enregistrar una sessió de
VTS facilitada per Daniel Paunero, membre del departament educatiu del Centro
Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria, i expert en la matèria.
Vaig transcriure la gravació i vaig fer unes anotacions per poder identificar bé els
moments en els que porta a terme les pautes per dinamitzar bé una sessió.
Ho trobareu també en l’apartat d’annexos. (Doc. 5)

8.2

Identificar si existeix una evolució positiva en els alumnes de
l’escola després d’experimentar les VTS
Per investigar si existeix aquesta evolució o no, vaig preparar una de les fitxes
d’observació que comentava en el punt anterior, (Doc. 3) però no vaig tenir ocasió
d’utilitzar-la mai i com a alternativa, vaig preparar unes enquestes per al professorat
dels quals em van ajudar 8 persones i amb els seus resultats he extret algunes
dades. Les enquestes les podeu trobar també en l’apartat d’annexos. (Doc. 6)
Aquestes fitxes i enquestes estaven basades en “Les habilitats per a la vida”, que
estan explicades en el marc teòric i que vaig decidir utilitzar com a indicador ja que
aquestes coincidien en molts casos amb els beneficis que aporten les VTS i en una
de les idees en les que podríem coincidir sobre el concepte “d’evolució positiva”.
Per altra banda, també he pogut anar recollint unes valoracions que han fet els
alumnes sobre l’experiència de les VTS i m’ha servit per analitzar aquest punt.

8.2.1 Resultats de les enquestes
Resultats de les enquestes fetes als i les mestres de l’Escola Miquel Bleach pensant
en els seus alumnes com a grup (des de P3 fins a 6è) després de l’experiència de
les VTS en el curs 2016 – 2017.
Els resultats són en base al número d’enquestes realitzades, que han estat 8.
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1

Mai

2

Poques vegades

3

A vegades

4

Sovint

5

Sempre

1

2

3

4

Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

2

4

2

Mostren empatia envers els companys/es

2

1

5

Es comuniquen de manera asertiva

2

4

2

Tenen relacions interpersonals afectives dins el grup

2

5

1

Prenen decisions de manera autònoma

3

3

2

2

3

1

Mostren tenir un pensament creatiu

1

7

Mostren tenir un pensament crític

6

2

Expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a
classe

1

6

3

3

Treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir

Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe

2

2

5

1

Podem concloure que: (anàlisi)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A vegades mostren autoconeixement a l’hora de parlar
Sovint mostren empatia envers els companys/es
A vegades es comuniquen de manera asertiva
Sovint tenen relacions interpersonals afectives dins el grup
Sovint prenen decisions de manera autònoma
Sovint treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir
Sovint mostren tenir un pensament creatiu
A vegades mostren tenir un pensament crític
Sovint expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a classe
Sovint expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe.

Aquesta metodologia d’anàlisi és més pròpia de metodologies de tipus quantitatiu,
però en aquest cas m’ha servit ja que la primera estratègia que m’havia plantejat no
va ser possible.
Llavors, pel que es pot llegir dels resultats de les enquestes podem dir que les
habilitats per a la vida es donen en certa manera en els alumnes que han
experimentat les VTS, tot i que sóc conscient que 8 enquestes són poques per
extreure’n conclusions a nivell de tota l’escola, però si que em serveixen per ferme’n una idea aproximada.
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8.2.2 Valoracions de final de curs
Valoracions de final de curs de les sessions de VTS per part dels alumnes durant els
tres cursos d’implementació de les estratègies de pensament visual.
Cada any s’han plantejat les valoracions de manera diferent i s’han enregistrat
comentaris dels alumnes de diferents edats.
Aquestes valoracions m’han servit també per tenir més informació, encara que no
molt precisa, sobre l’impacte de les VTS en els alumnes i tots els comentaris
recollits durant els quatre cursos són positius, així que no hi ha cap mena de dubte
que a almenys els nens i nenes a qui van preguntar es mostraven satisfets amb
l’implementació de les estratègies.
Les valoracions les trobareu a l’apartat d’annexos. (Doc. 7)
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METODOLOGIA

Comparar la MA i les VTS i trobar punts de relació

BENEFICIS QUE APORTA

ROL DEL FACILITADOR/A

8.3

VTS

MA

X

X

Art com a eina

X

X

Lloc de reflexió

X

Espai de joc

X

Experiència de creació artística

X

Horitzontalitat

X

Acompanyament

X

Observador / No intervenció

X

X

Enriquir el vocabulari

X

Parafrasejar i assenyalar

X

X

Mantenir la neutralitat

X

X

No judici

X

X

Protagonisme dels participants / grup

X

X

Fomenta l’accés a la cultura

X

X

Proporciona una mirada no estigmatitzada

X

X

Espai potencial i d’experimentació segura

X

Desenvolupa la resiliència

X

Promou l’apoderament

X

Possibilita processos de simbolització

X

Eina per la mediació en resolució de conflictes

X

X

Exercita habilitats verbals i comunicatives

X

Desenvolupament de l’esperit crític i creatiu

X

Millora competències bàsiques escolars

X

X

Reforça l’autoestima

X

X

Fomenta la integració i la inclusió

X

X

Eina per treballar la diversitat cultural
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Per fer aquesta comparativa entre les VTS i la Mediació Artística hem realitzat
aquesta taula on es detallen les característiques de la metodologia, i en concret del
rol del facilitador/a i també dels beneficis que aporten les dues eines.
A continuació analitzarem les dades que ens brinda la taula per extreure’n la
informació necessària.
En quant a la metodologia tant les VTS com la MA coincideixen en utilitzar l’art com
una eina, educativa i de transformació social. Aquest seria un dels punts clau de
totes dues metodologies, ja que no s’utilitza l’art com a finalitat, però si com una eina
per a assolir els objectius.
També coincideixen com lloc o espai de reflexió, la MA perquè te un espai específic
per a reflexionar i posada en comú del fet creatiu; i les VTS no tenen un espai per a
reflexionar específicament, però sí que són en sí mateixes una activitat on es posa
en relació la observació, amb el pensament i amb la paraula.
També coincideixen totes dues estratègies en ser un espai on s’ha de donar
necessàriament una relació d’horitzontalitat per a què funcionin.
En aquest cas la principal diferència en quant a metodologia seria que a les VTS en
relació a la MA li faltaria l’experiència de creació artística i de joc. Personalment
penso que un debat de VTS es pot considerar com a quelcom lúdic, sobretot per als
més petits, però no ho seria explícitament, o almenys aquest no seria un dels seus
objectius.
En quant al paper del moderador/ docent/ facilitador/ acompanyant, etc. Se li poden
donar molts noms a aquest rol, però tant la MA com les VTS coincideixen en que ha
de traspassar el protagonisme de l’activitat al grup; també estarien d’acord en que
no s’han de fer judicis de valor mantenint la neutralitat, sempre acceptant qualsevol
comentari que vulgui fer un participant en les VTS de la mateixa manera que
acceptarem les produccions dels membres d’un grup de MA, però mai
exterioritzarem la nostra opinió al respecte.
La Mediació artística necessitaria d’un rol més d’acompanyant i d’observador, sense
intervenir en les produccions dels participants; i en canvi les VTS funcionarien amb
un rol molt més actiu en l’activitat, amb un facilitador que parafraseja enriquint el
vocabulari i assenyala.
Si parlem sobre els beneficis que aporten ambdues estratègies podem observar que
coincideixen en que ofereixen un accés a la cultura, que proporcionen una mirada
no estigmatitzada ja que es centren en les capacitats que tenen les persones i no en
el que no poden fer; els dos esdevenen espais segurs on qualsevol intervenció del
tipus que sigui és benvinguda i acceptada i, recordem, no jutjada; promouen
l’apoderament dels participants en quant a que els proporcionen autoestima i
confiança en sí mateixos per a expressar-se; fomenten la integració i, per tant, la
inclusió també ja que al formar part d’un grup en el que tothom és considerat es
dóna molt sovint la sensació de benestar dins el grup i, per tant, amb un mateix/a;
per últim, esdevenen totes dues unes molt bones eines per treballar la diversitat del
tipus que sigui, tant en les VTS, on poden aparèixer obres de qualsevol cultura, de
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qualsevol estil, tècnica, etc. com ja hem vist en el marc teòric, i en la MA es pot
treballar també la diversitat ja que existeix l’espai per a la reflexió i allà es pot tractar
qualsevol tema relacionat amb la producció artística.
A les Estratègies de pensament visual en quant als beneficis en relació a la MA els
mancaria el desenvolupament de la resiliència, ja que en les VTS no es treballen
específicament “ferides” personals, i si es fa seria d’una manera molt indirecta i
després de fer moltes sessions. Les VTS tampoc treballen possibilitant processos de
simbolització, ja que la MA ho fa a través de la creació artística i d’aquesta manera
treballa per la resiliència.
Les VTS tampoc esdevindrien eines per a la mediació de resolució de conflictes,
almenys fins al moment l’autora no te coneixement que se’ls hagi donat aquest ús,
però segurament seria possible ja que resulten útils en molts casos.
Per altra banda, la MA tindria com a mancança, en relació a les VTS, l’exercici
d’habilitats verbals i comunicatives, sinó que treballa molt més l’expressió a través
de l’art; el desenvolupament de l’esperit crític, però sí del creatiu; ni tampoc
treballaria directament per la millora de les competències bàsiques escolars, ja que
no sempre es dóna dins el context de l’escola, tot i que seria una possibilitat.

8.4 Detectar quins elements de la M.A. enriqueixen les VTS a l’Escola Miquel
Bleach
Per assolir aquest objectiu hem analitzat la taula comparativa del punt anterior i
podem veure que hi ha diferents punts que la MA treballa i les VTS i viceversa, però
el que volem esbrinar són els elements que pot aportar la MA a les VTS dins el
context de l’escola.
Si llegim la taula podem veure com els elements que li faltarien a les estratègies de
pensament visual respecte a la mediació artística són els següents:
 L’espai de joc
 L’experiència de la creació artística
 El rol de l’educador com a acompanyant
 El rol de l’educador com a observador sense intervenir
 El desenvolupament de la resiliència
 La promoció dels processos de simbolització
 El fet de ser una eina en la mediació en resolució de conflictes
Dels 7 elements que tenim n’hem destacat quatre, en negreta, ja que considerem
que són els que realment poden aportar quelcom significatiu a les VTS dins l’escola.
Els demés, dos farien referència al rol de l’educador i aquest ja te un rol molt concret
i pensat en les VTS. L’altre punt al que no prestaria atenció en aquest moment és el
de ser una eina útil per a la resolució de conflictes, ja que fa referència a conflictes
de tipus bèl·lic i altres contextos, en principi, diferents al d’una escola.
A continuació passem a justificar els elements de la mediació artística que poden
aportar quelcom positiu a les VTS:
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L’experiència de la creació artística
L’espai de joc
La promoció dels processos de simbolització
El desenvolupament de la resiliència

Tal i com hem exposat en el punt del marc teòric sobre els processos de
simbolització aquestes quatre característiques, que són pròpies de la mediació
artística, són molt importants ja que esdevenen la clau per convertir un taller d’art en
quelcom significatiu i transformador per a les persones que hi participen.
Les estratègies de pensament visual són clarament una proposta intel·lectual que
posa en relació la imatge, amb el pensament i amb la paraula, però no amb l’acció,
amb el fet de la creació artística; per tant pensem que la gran aportació que pot fer
la mediació artística a les estratègies de pensament visual és la d’incorporar la
pràctica artística a les seves sessions.
Amb aquesta afirmació incorporem també les altres tres característiques ja que, com
hem exposat anteriorment, la creació artística esdevé un espai de joc si es donen
unes consignes prou obertes, que permetin als participants crear des de la llibertat.
En aquests espais de joc, dins els tallers de creació artística, és molt possible que
es donin processos de simbolització,de manera que els participants,
inconscientment, acabin parlant d’ells mateixos a través les seves creacions. Alhora,
si es donen casos de dificultats personals, traumes, conflictes... , la creació artística
pot contribuir a desenvolupar processos de resiliència.
Pensem que les Estratègies de pensament visual i la mediació artística són
perfectament complementàries en el context de l’escola i, a més, poden contribuir a
fer d’aquesta un espai més transformador, del que ja és, per als nens i nenes que hi
estudien, però també hi viuen, conviuen, aprenen, creixen, comparteixen, etc.

9. Conclusions
Per concloure aquest treball d’investigació podem dir que s’han assolit tots els
objectius plantejats, fet que hem exposat en l’apartat de l’anàlisi de les dades.
El primer objectiu que consistia en conèixer la metodologia de les VTS en
profunditat, l’hem pogut portar a terme ja que no només hem conegut la
metodologia, sinó que l’hem observat, l’hem practicat, ens hem format i a passat a
formar part de les nostres vides.
Sobre el segon objectiu, identificar si existeix una evolució positiva en els alumnes
de l’escola després d’experimentar les VTS, creiem que sí que existeix aquesta
evolució, tot i que la informació que hem pogut recollir no és molt decisiva, s’hi ha
d’afegir el missatge que transmeten totes les persones relacionades amb el projecte.
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Totes tenen un profund sentiment de satisfacció per la feina feta, i il·lusió per la que
encara queda per fer. Mostren entusiasme i creuen realment en les VTS com una
eina molt valuosa per la seva escola i també per altres contextos.
Sobre el tercer objectiu, comparar la M.A. i les VTS i trobar punts de relació, hem
pogut fer aquesta comparació d’una manera molt clara, tot i que no deixa de ser la
visió personal de l’autora basada en la teoria. Pensem, però, que la comparativa ha
estat molt útil per detectar aquelles coincidències i també discrepàncies entre
ambdues metodologies.
Per acabar amb l’anàlisi dels objectius, l’últim consistia en detectar quins elements
de la M.A. enriqueixen les VTS a l’Escola Miquel Bleach. Gràcies a la taula
elaborada per assolir l’objectiu anterior vam poder detectar aquests elements
característics de la Mediació Artística, i no només això, sinó a partir d’aquest estudi,
hem elaborat una proposta per fer a l’Escola Miquel Bleach en la que es
complementen les VTS amb la MA, de manera que s’enriqueixen mútuament.
La proposta és la següent:
A l’escola ja porten tres anys d’implementació de les estratègies de pensament
visual i ho fan de manera que cada grup classe pugui fer 10 sessions de VTS al llarg
del curs escolar (més o menys 1 sessió al mes).
Com ja hem dit, aquestes sessions solen resultar molt enriquidores, però des de la
perspectiva de la Mediació artística podríem dir, que per resultar realment
transformadores per als nens i nenes de l’escola s’hi hauria de treballar també des
d’altres perspectives.
Hem comentat que l’alumnat de l’escola és, en un 98%, d’origen estranger i això no
te perquè ser necessàriament sinònim de configurar-se com a grup en risc
d’exclusió social i, tot i que no en tinc informació concreta, sí que podem assegurar
que dins l’alumnat hi ha bastants casos de problemes familiars i econòmics
considerables. A més, s’hi afegeix el fet de ser nouvinguts en una ciutat,
generalment, de parla i cultura diferents a la d’origen, i tot això accentua la dificultat
afegida que te el centre. El seu objectiu no és només educar, sinó que per aquests
motius cal que l’escola es converteixi en una segona casa per als nens i nenes.
Donada aquesta situació creiem que l’escola hauria de ser un espai d’inclusió i de
transformació social i aquest és l’objectiu de la proposta que fem.
Com hem comentat anteriorment, la Mediació Artística proporciona la possibilitat de,
a través de la creació artística i de l’espai de reflexió posterior, engegar processos
de simbolització que ajuden a les persones a treballar els seus conflictes, per així
poder-los superar.
Llavors, a partir de les sessions de VTS proposem fer una sessió de mediació
artística per cada sessió, amb una consigna oberta i sempre relacionada amb el
debat que hagi sorgit durant l’observació de la imatge. Aquest taller estaria sempre
moderat per una professional de la MA acompanyant el procés dels nens i nenes i
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facilitant un espai de seguretat i confiança per a que es pugui donar el vincle tan
necessari entre els membres del grup i amb la mediadora.
El taller tindria també, necessàriament, un espai posterior de reflexió i posada en
comú sobre el procés de creació.
D’aquesta manera, amb la proposta que fem, obrim una porta per a que la mediació
artística entri dins el context de l’escola formal, ja que fins el moment no s’ha donat i
creiem que podria ser molt positiu.
D’aquesta manera donem per assolit també l’objectiu general que consistia en
conèixer què pot aportar la Mediació artística a la metodologia de les Visual Thinking
Strategies (VTS) dins el context de l’escola Miquel Bleach en el Projecte de les
Escoles Tàndem.

10.Referències
Estudi de cas
● Gutiérrez, Rosario. (2005) Los estudios de casos: una opción metodológica
para investigar la Educación Artística. EN: Marín, Ricardo. (ed) (2005).
Investigación en Educación Artística. Granada: Universidad de Sevilla y
Universidad de Granada.
● Vázquez, Rosario ; Angulo, Félix. (Coords) (2003) Introducción a los estudios
de casos. Los primeros contactos con la investigación etnográfica.
Granada:Ediciones Aljibe.
Estratègies de pensament visual
● Yenawine, Philip. (2013) Visual Thinking Strategies: Using Art to Deepen
Learning Across School Disciplines. Harvard Education Pr (2013)
● Cuadernos de formación de las estrategias de pensamiento visual. Centro
Atlántico de Arte Moderno (CAAM)
● http://www.vtshome.org
● http://nodocultura.com/2015/03/visual-thinking-strategies-vts/
Mediació artística
● Moreno, Ascensión. (2017) La Mediación artística, arte para la
transformación social, la inclusión social y el desarollo comunitario. Barcelona
Octaedro editorial (2017)
● Moreno, Ascensión. (2010) La Mediación artística. Un modelo de educación
artística para la intervención social a través del arte. Revista Iberoamericana
de educación.
● https://mediacionartistica.org/
Treball per projectes
● Hernández, Fernando; Ventura, Montserrat (2008) El conocimiento es un
calidoscopio. La organización del currículum por proyectos de trabajo.
Barcelona. Ediciones Octaedro

46

●
●
●

Resum conferència: Fem projectes o entenem la vida a l’escola com un gran
projecte? Fernando Hernández. Febrer 2017. Departament d’ensenyament.
Generalitat de Catalunya. Xarxa de competències bàsiques. Barcelona
Pozuelos Estrada, Francisco J. (2007) Trabajo por proyectos en el aula:
Descripción, investigación y experiencias. Publicaciones del M.C.E.P.
Colección Colaboración Pedagógica. 18. Morón de la Frontera (Sevilla)
Revista Cuines. Creixem amb l’art. #1. Escola Miquel Bleach. Juny 2015

Escoles Tàndem
● http://escolestandem.cat
● http://escolamiquelbleach.org/
● http://escolamiquelbleach.org/creixemamblart/
● http://escolestandem.cat/sites/default/files/201401-projecte-inicial-escolestandem-mnac-web.pdf
Museu Nacional d’art de Catalunya
● http://www.museunacional.cat
Habilitats per a la vida
● http://habilidadesparalavida.net/
Educació artística
● Cynulnik, B. (2009). Vencer el trauma por el arte. Cuadernos de pedagogía
(393), 42-47.
● Acaso López-Bosch. M (2000). Simbolización, expresión y creatividad: tres
propuestas sobre la necesidad de desarrollar la expresión plàstica infantil.
Arte, indivíduo y sociedad (12), 41-57.
● Read, H. (1995). Educación por el arte. Paidós educador
● Lowenfeld, V. (1943). Desarrollo de la capacidad creadora
● F. Graeme Chalmers (2003) Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona.
Ediciones Paidós Ibérica
● Barragán J. i Moreno A. (2004) Experiencia artística y producción cultural,
ámbitos para la intervención socioeducativa. Revista Educación Social (28),
19-39.

47

11. Annexos
11.1 (Doc. 1)
Barcelona, 3 de maig del 2017
Entrevista a Montserrat Morales
Professora d’arts visuals i plàstiques, psicòloga ambiental i experta en VTS

1. Què és per tu el VTS (Visual Thinking Strategies)?
El VTS és una manera d’apropar-se al món per coneixe’l millor i per connectar des
dels propis referents, les sensacions, les emocions, els sentiments, el que tu saps i
el que desconeixes…
(Definició més formal) El VTS és un currículum educatiu i un mètode d’aprenentatge
que te uns requeriments formals, una forma de dinamitzar les sessions i d’aplicar les
estratègies i té una forma específica d’avaluar i de transmetre’s com a formació.
2. Com va sorgir aquesta metodologia?
Aquesta metodologia gairebé es pot basar en el sentit comú del bon mestre, de la
bona manera d’estar en relació amb l’alumne o amb el visitant.
Els orígens teòrics es poden remuntar amb el John Dewey, amb el Rudolph Arnheim
i bàsicament han tingut en compte a l’hora de desenvolupar-se els estudis d’imatge,
pensament i llenguatge; que serien els tres eixos en els quals es sustenta la
metodologia.
La forma de la que va sorgir és gairebé anecdòtica, però ens pot donar llum o ens
pot inspirar per moltes de les accions que es poden fer a nivell educatiu.
En els anys 80, en Philip Yenawine, que era el responsable del departament
d’educació del MOMA, en les seves accions educatives dirigides a públics diversos,
que ja això era una qüestió innovadora en el moment, veia que les propostes que es
feien des del museu no acabaven d’interessar prou o de motivar diferents tipus de
visitants. Llavors, amb la seva inquietud i la seva intuïció i, justament parlant amb
Rudolph Arnheim, que encara era viu, i explicant-li la seva sensació de frustració de
que no podia transmetre el que estava passant en el museu a través de les obres
d’art Arnheim li va suggerir que contactés amb la psicòloga cognitiva Abigail Housen
que, en aquell moment estava aprofundint partint de Piaget amb els diferents estadis
estètics de la persona quan està en situació de percebre una obra d'art. Això que
l’Abigail estava estudiant des de la psicologia cognitiva, al trobar-se amb ell, van
començar a aplicar-ho a intentar modificar les visites que es feien al museu i fer les
visites des de l’estadi del visitant no familiaritzat amb el museu.
Així van començar a experimentar i, de fet, la forma que sembla màgica, però que
no ho és tant, és deixar que la persona parli d’allò que veu des dels propis referents
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afectius, emocionals, socials, psicològics, cognitius.
“El fet de mirar i de pensar, interactuen i s'enriqueixen, ja que el que es veu fa
pensar i el pensar fa veure millor" R.Arnheim
També agafant les teories de Vigotsky diu:
“El pensament no només s'expressa en paraules, pren forma a través de les
imatges”. L. Vigotsky
Apareix aquesta interacció que es genera entre la imatge com a element, com a
eina; el pensament i el llenguatge, que és aquesta expressió i aquesta voluntat de
comunicar i, per tant, quan es diu: Perquè serveix el VTS? Per aprendre a mirar, per
aprendre a pensar i per aprendre a comunicar perquè tu pots haver observat, ho
pots haver reflexionat, però si no ets capaç de posar-ho en paraules, quan tu ho
poses en paraules i fins i tot li dones un to, li dones un ritme és quan aquestes
paraules reforcen aquest pensament en funció de la imatge.
Com que amb el VTS sempre tens la imatge al davant, el bon facilitador de VTS, si
veu que tu no estàs estructurant bé aquest discurs sempre et pot ajudar a retornar la
imatge. Llavors, aquest és el cercle que s’estableix entre la imatge, el pensament i el
llenguatge, és el que incrementa aquest pensament i, en aquest cas, el pensament
crític, que és aquesta voluntat que hi ha al darrere i que des de molts àmbits s’està
incorporant en el que s’anomena la cultura del pensament. Fins i tot, ara s’està
introduint aquesta metodologia amb estudiants de medicina per millorar les seves
habilitats de diagnosticar el malalt, no a través d’analítiques, o a través de diferents
fórmules, sinó que ser capaç de mirar el malalt i poder millorar aquell diagnòstic a
través de la mirada i a través del que li transmeten aquells indicis, que en aquest
cas són d’un ésser humà, que si està entrenat amb imatges diverses se li afavoreix
aquesta sensibilitat i aquesta empatia també de poder-se connectar, no amb el que
li està dient l’analítica, sinó amb la seva pròpia sensibilitat.
Ara, des de la Universitat de la Sapienza, hi ha un grup que està desenvolupant
aquesta estratègia des del laboratori de recerca, des de l’àmbit de la Història de
l’Art, s'està desplaçant cap a altres disciplines i llavors això és molt interessant.
De fet, jo mateixa ho estic fent servir també amb els meus estudiants de psicologia
ambiental en un Màster en Intervenció i Gestió Ambiental, també per habilitar les
capacitats de diagnosticar els problemes que tenim en l’entorn. Com que hi ha tants
prejudicis, i hi ha tantes idees preconcebudes més que mai aquesta informació i
aquesta tendència de la post veritat, hi ha tants interessos diversos, que pots tenir
percepcions equivocades, errònies. També pot ser una estratègia que ajudi a fer un
bon diagnòstic o a identificar què és una bona pràctica ambiental i què no ho és, i
mirar de separar les coses.
(sobretot d’aprendre a mirar, d’aturar-se un moment no?)
És important això que dius, perquè si tornem a l’exemple de l’estudiant de medicina,
si ell fa pràctiques… Sempre hi ha aquesta queixa que les visites són tan ràpides,
potser parlar-ne amb aquest malalt i aturar-se, tocant-lo i acostant-s’hi...és aquest
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temps. Llavors el VTS també promou aquesta oportunitat de poder estar tanta
estona com calgui davant d’un element. En aquest moment és una obra d’art però
després serà el que tu escullis del que t’envolta, del món, i això és donar una
oportunitat de crear un hàbit, d’anar d’una altra manera pel món, de saber-se aturar
d’aquella idea que tens preconcebuda, allò que et penses que saps, poder-ho
verificar. Això és un hàbit que genera una rutina de pensament, que alhora que
s’estableix amb la pròpia manera de fer, també es una manera d’estar diferent, i el
que inicialment pot ser una rutina, pot acabar sent una forma d’estar. Això també és
un altre dels avantatges que pot oferir el VTS.

3. Perquè és important per tu?
Per mi és important perquè potser va arribar en un moment de la meva pràctica
professional que jo no estava prou satisfeta amb el que feia i va ser un d’aquells
canvis que et renoven i veus que hi ha un abans i un després i et permeten aquest
gir. Potser si hagués arribat més al principi també hagués anat bé, però va arribar en
un moment com al mig de la meva trajectòria professional i va ser un regal de poder
estar tres anys formant-me amb un grup d’escoles pilot de Catalunya i que cada tres
mesos venia una persona dels Estats Units, ens passàvem una setmana junts
treballant i després venien a l’escola a fer-nos l’acompanyament, el coaching, o el
feedback, per tant, van ser tres anys potser més enfocats a la pràctica, sense tanta
ambició teòrica en aquell moment. Al acabar-se aquests tres anys i veure l’abast de
què és el que passava a les classes, amb els grups, què és el que recordaven els
estudiants, què és el que et deien quan et trobaves un estudiant pel carrer que ja no
hi era i et deia: “Uau! te’n recordes aquell dia que vam debatre sobre això?” o “Jo he
anat amb els meus pares a Paris, al Louvre i he vist aquesta obra”... Això són coses
que generen unes connexions amb el món i que d’aquí et permeten anar a un altre
lloc.
Llavors, és el que deia el Philip, “Jo m’esforço molt en explicar-los què és l’art
abstracte, què és el cubisme…” però clar, en aquell moment tu explicaves una
seqüència que tu tenies adquirida intentant-ho fer-ho molt bé, però quan te’n adones
que allò no promovia gaudi enfront de l’obra, ni un bon apropament, significatiu.
Després l’apropament no era el real perquè era el meu apropament, és a dir, jo feia,
tot i que intentava fer-ho molt bé, jo feia fer mirar amb els meus ulls, a partir d’aquí el
que tu facis, que el visitant, que l’alumne, que l’observador, miri amb els seus propis
ulls i acompanyar-lo; i alhora és un gran enriquiment per tu. Perquè hi ha coses que
jo portava temps explicant i amb el VTS tot d’una apareixen unes idees
meravelloses sorgides dels alumnes i això és una riquesa que no te preu perquè en
lloc de sortir de la classe esgotat, surts de la classe recarregat d’idees, d’emocions i
de sentiments.
Jo venia d’un ensenyament pedagògic molt modern, molt actiu, jo no vaig passar
inicialment per l’escola de mestres, sinó que vaig fer un altre recorregut, que potser
ja m’havia preparat per entendre-ho bé això i llavors en acabar aquesta experiència i
voler aprofundir més a nivell teòric va ser quan vaig començar a anar a Estats Units i
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vaig començar a aprofundir en la metodologia.
Llavors ara, amb el projecte de la Miquel Bleach, i amb el projecte del MNAC també
ha servit per veure una altra dimensió i per aprofundir amb altres aspectes que
potser en la formació no havien estat prou desenvolupats.
4. Què aporta aquesta estratègia a l’escola Miquel Bleach? i al MNAC?
D’entrada, en les escoles porta una reflexió sobre el procés d’ensenyament aprenentatge i, justament ara, en l’àmbit educatiu tot això de l’Escola XXI, i l’altre dia
llegia un article que deia: “ A partir d’ara totes les escoles de Catalunya ja seran
innovadores”, és molt dir, però penso que la proposta del VTS està en un bon
moment per que les escoles també s’estan replantejant molt aquest binomi
d’ensenyament - aprenentatge, què és el que ensenyo, què és el que s’aprèn, com
ho ensenyo i com ho aprenen. Per tant, això pot donar molta llum, no només per
l’exercici que ja sabem que quan fem VTS no és estrictament per aprendre d’art,
sinó que es tracta d’utilitzar l’art per aprendre i això és molt important, és per
aprendre a mirar, per aprendre a pensar, i per aprendre a comunicar-se, però també
és per aprendre a escoltar i a tenir en compte les idees dels altres, per aprendre a
dir: “ jo abans de començar el debat jo pensava això, i ara me n’he adonat que
potser també puc pensar aquestes altres coses o les puc tenir en compte”. Sempre
ets tu qui podràs canviar o no d’opinió, però com a mínim t’haurà enriquit l’opinió de
l’altre.
Per tant, si tot això entra en el món escolar és gairebé l’aprenentatge per la
democràcia. Podríem dir que és una base per aprendre a quan tu estiguis immers
en el teu dia a dia com a ciutadà tenir una altra forma d’integrar-te.
Una altra cosa molt important també, donat i que estem en un moment en què les
escoles tenen alumnes d’arreu, nouvinguts i de moltes parles i de moltes creences,
amb molts valors diferents i amb moltes formes de fer diferents; és una manera de
que cadascú es pugui expressar més lliurement, i pugui mostrar-ho i es pugui fer
evident, però també és una manera de que aquestes persones que potser els està
costant integrar-se en el dia a dia en els continguts del currículum perquè encara no
tenen totes les eines per poder-ho desenvolupar, el fet que amb una activitat
d’aquest tipus en què és benvinguda la participació des dels propis referents i en la
que no has de dir allò que espera el mestre que diguis. És una forma d’incloure totes
les diversitats i d’afavorir l’integració, perquè llavors s’ha demostrat que aquests
alumnes que, després de seguir unes pràctiques de VTS, s’han pogut integrar d’una
manera espontània, d’una manera molt lliure, d’una manera molt normalitzada en
aquestes sessions, després millora la seva autoestima, millora el sentiment de
confiança, es senten més segurs; i inicien un procés, que pot ser més lent o menys,
depèn de les capacitats pròpies de cada alumne amb la seva competència
específica, de llenguatge o de relació… i llavors això facilita que s’integrin millor a la
classe, en el grup classe i facilita també que puguin aplicar aquestes estratègies en
altres situacions o contextos d’aprenentatge o amb altres disciplines, que també
aquest és un tema que està treballant força el VTS, que és començar a aplicar
l’estratègia del VTS en la lectura de problemes de matemàtiques. Si tu pots explicar
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el que està passant en aquell enunciat de matemàtiques, és un enunciat més
abstracte, l’obra d’art és un element visual concret que tots podem mirar, però si que
pot haver-hi una transferencia cap en un altre context d'aprenentatge. Es pot aplicar
en fragments de poesia, i això es pot ampliar a un petit text literari, un conte si és
breu, i a partir d’aquí anar ampliant el camp d’aplicació.
També és posar l’alumne en el centre de l’aprenentatge i no el propi educador, que
sempre l’educador, no ens enganyem, te aquest poder, però una cosa és tenir la
funció de facilitador perquè el propi alumne vagi arribant per ell mateix o es pugui
anar construint poc a poc aquest coneixement, que no pas si tu només fas
transmissió i l’altre escolta i ha de repetir el que li diu el docent. Amb la tendència
actual de les “Fliped classrooms”, això també ara està arribant als museus, també
es parla del “Fliped museum” que és aquest museu que capgira la fórmula: no és el
museu que explica com és l’obra i la importància que té i la seva història, sinó que
convida al visitant a que amb un seguit d’estratègies descobreixi el que hi ha al
museu. Llavors això també està canviant la forma de fer dels museus.
Una cosa que és interessant, és que potser s’està accelerant més en els museus de
ciutat, ja s’està parlant de la nova generació de museus de ciutat, o les noves
tipologies de museus de ciutat perquè ja no parteixen estrictament del fet històric:
“com era la ciutat, s’ha trobat aquesta pedra, s’ha trobat aquesta peça…”, sinó que
si tu mires el “Copenhagen touch the wall”, veuràs la meravella que s’han inventat
els de Copenhagen per apropar el ciutadà a la ciutat. És un mur de 12 metres, on hi
ha diferents elements i tu el toques, i t’apareixen elements i dades que tu pots
interpel·lar, actualitzar... és a dir que s’estàn tota l’estona recontextualitzant els
elements patrimonials i és molt diferent.
Per tant, el VTS hi ha qui diu, són només tres preguntes, però són tres preguntes
inicials que n’han generat mil més i és el propi educador, o docent o facilitador que
ha de començar a identificar quins són els propòsits de les noves preguntes per
poder formular-les en el moment adequat i que facin créixer aquest debat. Les tres
preguntes:
- Què diries que està passant aquí? (Fixa-t’hi que ara hem utilitzat el
condicional, perquè per cadascú poden estar passant coses diferents, segons
la seva pròpia mirada.
- Què veus que et fa dir això?
- Què més hi podem trobar?
Són tres preguntes obertes que per elles mateixes poden donar molt de sí, però clar,
a mesura que tu vas treballant amb VTS aquestes tres preguntes s’exhaureixen i ja
estan integrades en el pensament dels que fan habitualment VTS i ja gairebé és
com un punt d’entrada per passar a desenvolupar les altres, que és quan ja et
permet deduir, resoldre, esbrinar enigmes, i és quan et permet gaudir. Gaudir el
visitant perquè descobreix les coses, però també gaudir el facilitador i aquí és on
està el repte màxim del facilitador, ser prou hàbil, i tenir aquesta capacitat que és
com màgica que a vegades surt i a vegades no, de saber introduir la pregunta amb
el propòsit adequat en el moment adequat per no tallar, per no distorsionar i per fer
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que el debat vagi endavant.
5. Qui pot fer VTS?
VTS en pot fer tothom. Aquí potser tot s’enfoca més en l’àmbit escolar i ara també
s’ha obert al museu, però per exemple a Estats Units, els cursos que vaig fer tant hi
havia el director de l’escola, com el profe de matemàtiques, com el de llengua, com
el d’art… hi havia molts perfils. Això en el món de l’escola, però en el món del
museu tant hi havia el comissari, com hi havia el gestor de les exposicions, com
l’artista… hi havia molta gent diferent. Cadascú pot fer el VTS no a la seva manera,
però si donar-li la seva pròpia riquesa. Llavors, com que fer VTS no implica saber
d’art sinó que implica saber escoltar, el que cal és que tu tinguis prou sensibilitat
com per fer que el que passa en una sessió de VTS sigui significatiu per tots els que
estan allà, per tant, aquesta capacitat de donar sentit i significat a un procés de
discussió a partir d’una obra d’art no és patrimoni de ningú, és patrimoni de tothom i
tothom pot adquirir aquest aprenentatge perquè quan has entrat en la màgia de
l’estratègia i la comprens, a partir d’aquí poden passar moltes coses. El que si que
cal, potser, és ser molt rigurós en uns aspectes de protocol, en uns requisits formals,
en una part més performàtica… Això si que és com una porta d’entrada a que les
altres coses més teòriques funcionin millor. Tu no pots fer VTS amb un to de veu
apagat, has de ser engrescador, has de poder predisposar, el teu cos ha
d’acompanyar el que tu diguis per fer-ho més creíble, per fer-ho més viu, per fer-ho
més interessant, has d’estar constantment acollint tot allò que passi.
Els components de la metodologia són molt importants. La pregunta que tu facis
inicialment, i a partir d’aquesta pregunta, evidentment, és com gestiones aquest
diàleg. Aquest diàleg el pots gestionar donant la paraula només a aquells que
aixequen la ma o ja des del principi intentant que tothom participi. L’objectiu és que
tothom participi d’alguna manera. Hi ha diferents formes de fer participar als que
normalment no parlen. No cal forçar a ningú, cadascú te el seu ritme de pensament,
el seu ritme de reacció enfront un estímul, per tant pot ser que un alumne intervingui
en la segona o en la tercera sessió. Tu has d’estar a l’aguait de si, com a mínim, fa
una escolta activa i no que està allà perquè li toca. A partir d’aquí la teva resposta
ha de legitimar sempre aquella intervenció que han fet. Legitimar vol dir que tu
parafrasseges una intervenció i d’entrada ja dius el nom de la persona que ho ha fet,
per tant ell ja se sent identificat, ell ja se sent que tu l’has tingut en compte i tu li
retornes parlant amb un parafrasseig que ha de tenir un to lent perquè els demés ho
puguin escoltar. El VTS no es fa amb presses, es fa amb un to calmat per permetre
que el pensament flueixi perquè sovint no donem prou temps a pensar, busquem
sempre la resposta immediata i que en algun moment donat el VTS pot fer-ho per
introduir una altra estratègia cognitiva, però pot ser cap al final, com per exemple:
“Diga’m una sola paraula que tingui a veure amb l’obra”, però d’entrada tu has de
deixar que el propi pensament s’hagi establert, hagi fluit. Llavors, quan tu retornes l’
intervenció, tu la retornes perquè tothom l’escolti, perquè tothom s’hi enganxi i fins i
tot pots dir “Heu sentit bé el que ha dit en Joan? Què us ha assemblat? Pensem-hi
tots un moment”. És una manera d’aturar-se, no en el que dius tu, sinó en el que ha
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dit un company.
Llavors, una altra cosa que no hem dit, el VTS promou molt o estimula i te en
compte aquest aprenentatge entre iguals, que sovint entre els iguals apareix tot allò
que el mestre li hagués agradat dir o hagués volgut dir o sinó aquí estan els
propòsits de les preguntes per si tu penses que hi ha una cosa que és tant important
que emergeixi en aquesta discussió i veus que no emergeix tens dues decisions: o
deixar-ho estar, perquè una obra d’art sempre pot tenir mes lectures, i més lectures i
més lectures o si tu, pel que fos, tens un objectiu intern previ, per alguna cosa que
hagi passat a la classe o pel que sigui tu vols que s’arribi allà pots mirar sense
dirigir-ho, sinó només conduir-ho, pots intentar fer alguna pregunta que sigui sempre
una pregunta oberta, a partir d'alguna de les intervencions del grup,com per
exemple “De quin color és el vestit que porta la senyora? Blau!” no, sinó que seria
“Què podríem dir de la roba que porta la senyora?”, però sempre preguntes obertes
que permetin múltiples interpretacions i recordem que no tot s’hi val i quan n’hi ha
que realment són molt errònies, a través d’anar fomentant l’hàbit d’argumentar
potser es poden anar desfent aquests errors o fer la pregunta “Algú creus que podria
ser una altra cosa?” i a partir d’aquí sense desmentir-lo, i sense desautoritzar-lo
potser si que es pot anar matizant aquesta resposta .
Hem dit:
- Aprenentatge entre iguals
- Retorn del parafraseig lent, amb un bon to i un bon ritme
- L’èmfasi que hi poses ha de ser neutral, no han de veure que un comentari
t’ha agradat més que un altre.
Aquest any, amb els alumnes de l'Escola Miquel Bleach, ens sembla que és un bon
regal que podem fer als alumnes de 6è que porten 3 anys fent VTS, que siguin ells
els que en la última sessió facin de facilitadors pels companys de les altres classes.
Per tant, serà un VTS diferent, però pot donar molt de sí.
L’any passat ho vem fer al MNAC d’una manera espontània, la primera obra la va fer
el facilitador i llavors d’una manera natural vam dir: “Algú vol conduir aquesta obra?”
i va ser una meravella perquè també et serveix molt a tu perquè et veus reflectit en
aquesta funció que està fent llavors el facilitador et pot servir de mirall per millorar
coses. El VTS, si es pot, es fa amb dues persones i l’altra persona fa d’observador
per valorar com ha estat la teva actuació. Llavors això et permet aprendre molt i
millorar molt la teva pròpia manera de fer, si és massa directiva o si és massa seca
o si, sense voler, et dirigeixes més a uns nens, o si tenies una idea preconcebuda
que volies aconseguir amb aquesta obra i se t’ha notat que feies preguntes massa
dirigides i aquestes preguntes no partien del grup, i per tant, vol dir que no eren prou
significatives, sinó que eren significatives per tu… Tot això és una manera d’anar
controlant i d’anar modificant.
També val a dir que el VTS no és una recepta, tot i que aparentment a l’inici fa tres
preguntes que podrien ser una recepta, però com que a partir d’aquestes tres
preguntes ja comença fluir el debat per ell mateix , tu no sempre tens aquella
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capacitat de poder entendre… o a vegades, una intervenció d’un nen et distorsiona i
aquí cal dir: “ Ah! espereu, vull pensar molt bé què és el que m’ha dit el company”.
Llavors tu tens temps de respirar i reflexionar per seguir.
Per tant és molt interessant donar la paraula als nens, com per exemple, els meus
estudiants de màster, si hi ha un conflicte veïnal, el facilitador pot gestionar la reunió
però també pot donar la paraula a un altre. Es veu també la dificultat que hi ha de
gestionar un problema d’aquest tipus.
Per tant permet adonar-te’n de moltes coses, és gairebé, una formació integral
humana. Aparentment sembla que miris l’art, però l’obra d’art pels seus propis
components d’ambigüetat, de misteri, d’enigma, de reflectir l’essència del món i del
propi ésser humà permet arribar a parlar de tot. Llavors l’interès està en saber trobar
el currículum adequat. Han de ser obres que tinguin un seguit de característiques:
- Diversitat
- Narrativitat
- Expressivitat
- Interès temàtic
- Ambigüitat
- Llegibilitat
- Relació seqüencial entre les obres
- Accessibilitat, si és una obra que te uns codis, per ella mateixa, tant tancats
que tu ja saps que si no estàs en aquest món tu no la podràs desxifrar pot ser
interessant per veure què passa però potser, si no hi ha una intenció molt
concreta de treballar això no cal que la posis.
- Que no fereixin suscetibilitats
- Que tinguin diferents capes, perquè així cadascú pugui arribar a la capa on
vulgui. Aquí dependrà de quins siguin els coneixements previs de cada
observadors per poder arribar a una capa o una altra.
És una metodologia accesible, inclusiva, integradora, que fomenta les actiuds
democratiques. Inicialment els docents no pensaven en això, però es van adonar
que l’aplicació de la pròpia metodologia facilitava que els propis docents
reflexionéssin sobre quins eren els mètodes que utilitzaven, per tant, de retruc,
veient els seus alumnes fer VTS ells també es formaven en la pròpia metodologia, si
és que entenien què passava. Llavors això també va ser important.
Llavors també ajuda a desenvolupar les habilitats verbals i cognitives (construir bé la
frase, trobar la paraula justa en el vocabulari per allò que vols dir…) i també
comunicatives (ser seductor, ser encisador, ser capaç de que l’altre et prengui
atenció) per tant, tota aquesta part més d’integració i d’adquirir seguretat i
autoestima. També el desenvolupament de l’esperit crític: el fet de que tu vagis
adquirint l’hàbit d’argumentar el que veus i de defensar les teves pròpies opinions
això fa incrementar el pensament crític.
6. Podria ser una metodologia beneficiosa per a les persones amb situació
de vulnerabilitat? Perquè?
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Evidentment, tot i que, en aquest cas des de la meva experiència, si són col·lectius
molt específics, per exemple que hi hagi alteracions psicològiques, cognitives... jo
sempre el que he recomanat i el que he fet és acompanyar-me amb el terapeuta o
amb el dinamitzador social, perquè potser al principi si hi ha unes respostes, pot
ajudar molt a que el facilitador pugui respondre d’una determinada manera o pugui
incorporar o introduir una pregunta més afinada, perquè amb el VTS no passa res si
el que t’està escoltant també fa una pregunta o s’integra. Així també es veu aquesta
flexibilitat. El pensament flexible és una altra de les paraules clau del VTS, que
incrementa el pensament crític, rigurós i flexible. Són tres paraules importants.
Per tant jo penso que és una molt bona metodologia, però feta amb molt respecte i
sabent sempre qui tens al davant i com l’has d’escoltar i tenint aquella humilitat de
dir: “Necessito ajuda amb aquesta intervenció”.
7. Creus que aquesta metodologia es podria complementar amb una part
posterior de creació?
Si, però si per fer una activitat plàstica has de limitar el temps que dediques al VTS
potser diria: “ Donem més preferència a la part de mirar, pensar i comunicar-se”,
perquè és la mancança que té la societat. Per tant, si hi ha la possibilitat de fer-ho
en un altre moment, o de manera separada, o continuat però amb tot el temps
suficient penso que si que es pot fer, i jo mateixa ho he fet. A vegades es pot
començar d’una manera molt simple, es pot partir de l’obra o de la narració, del
relat: si es parteix de l’obra potser se’n pot fer referència, la fem desapareixer i es
pot dir “Quins colors diríeu que tenia?”, o “Com podríem explicar a una persona que
no ha vist aquesta obra quins eren els colors del cel?”. Ja no és el mateix que dir
“Pinta un cel de color blau”.
També podríem representar quina sensació té el personatge amb els colors:
enrrabiat ( fa veure que fa un guixot enèrgic a un paper) o tranquil.
Caldria començar d’una manera molt paulatina. Arribant al final també es pot
proposar fer un còmic del que podria passar entre aquestes dues obres; o
representar què podria haver passat abans de l’obra i què podria passar després. Tu
no toques l’obra però si que crees un relat visual amb noves imatges de l'abans i el
després.
A mi sempre, el que em fa patir més dels “making art” és que després d’una visita
extraordinària a museu els nens van al taller, els queda mitja hora, i entre que ho
expliquen, es situen, es motiven… és entrar en una altra atmosfera, utilitzar un altre
llenguatge, en un altre moment del teu procés de creació.
Passar a utilitzar el llenguatge plàstic per expressar-se i per comunicar-se, és una
altra activitat per ella mateixa. Si us ha fet bé durant la sessió de VTS i si ho vols fer
bé en la sessió de creació plàstica, és tant el que et compromets i t’impliques que
cal un temps de repós i de nova preparació per posar-t'hi de nou. Tot i que es pot
estar a l'aguait per què potser que en alguna circunstancia concreta, això es pugui
dur a terme sense dificultats. No obnstant, jo ho respectaria molt i si es vol fer es pot
fer un altre dia. Es pot dir “Recordeu que vam veure aquesta obra?, La tornem a
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mirar?” i llavors pots fer les activitats creatives que tu vulguis, però també que siguin
obertes.
El VTS és una oportunitat per tractar coses d’aquelles que veiem que la societat en
té mancança.

11.2 (Doc. 2)
26/05/17
ENTREVISTA A ALBERT INGLÈS
Cap d’estudis de l’Escola Miquel Bleach.
● Com és l’escola Miquel Bleach? Què té que la fa especial?
És una escola estigmatitzada des dels anys 80. Abans era “l’escola dels
gitanos” i avui en dia encara no ha perdut l’estigma, tot i que alumnes d’ètnia
gitana en queden ben pocs.
És una escola situada al barri d’Hostafrancs en un edifici modernista que va
ser construït com a equipament social, però no té l’infraestructura més
adequada per ser una escola. Li falten espais de pati, ja que els alumnes més
grans han de sortir a la plaça del davant per esmorzar.
És una escola de matrícula viva, on els alumnes van i venen degut,
generalment, a temes familiars; on avui per avui l’alumnat és en un 98%
d’origen estranger i, per tant, converteix l’escola com a centre de màxima
complexitat. Això fa que les famílies autòctones no vulguin matricular-hi els
seus fills i que les famílies d’orígen estranger hi segueixin portant els seus, ja
que, pensen, així no seran l’excepció o la diferència de la classe.
“Cal descomplexar la complexitat” com diu l’Albert.
La fan especial el professorat i els alumnes que te, que consideren que la
diversitat ben tractada és una riquesa per tots.
Un altre tret distintiu que la fa especial és haver format part del projecte
Escoles Tàndem juntament amb el MNAC (Museu Nacional d’Art de
Catalunya) i després d’aquests tres anys haver seguit treballant a través de
l’art com a columna vertebral del projecte educatiu amb l’objectiu de convertirho en el tret identitari de l’escola.
● Com són els estudiants d’aquesta escola?
A l’escola s’hi respira bon ambient en general, perquè aquí la norma és la
diferència, i no una excepció; i per tant, l’acceptació d’aquesta diferència és
comuna entre tots.
Són fills i filles de famílies desfavorides, amb pocs recursos econòmics, amb
problemes familiars,etc.
La major part dels alumnes són de països asiàtics: del Pakistan, de la Xina,
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de la India, etc. També n’hi ha un bon número provinents d’Amèrica Llatina,
sobretot de l’Equador, de Bolívia, de la República Dominicana i de Colòmbia;
i en menor percentatge hi ha alumnes que provenen del Magreb o d’Europa.
La majoria dels alumnes no parla el català com a llengua familiar, així la
llengua es converteix en una dificultat més de la realitat de l’escola.
● En general, com valores el Projecte Tàndem?
Cal dir que jo hi sóc a l’escola des de fa dos anys i només vaig poder
participar a l’últim any de Tàndem i al següent (que és el curs actual).
Es pot dir que l’escola ha pogut fer una transformació en positiu. Han
augmentat les ratios, ha augmentat la participació de les famílies a l’escola
fins al punt que s’ha creat una AMPA, que abans no n’hi havia. L’escola s’ha
obert al barri, i s’ha donat a conèixer el projecte amb la intenció de visibilitzar
també tot allò que passa dins l’escola que és molt valuós i trencar així amb la
idea d”Escola dels gitanos”.
Els alumnes de 6è de l’any passat a l’examen de competències bàsiques van
treure notes per sobre de la mitjana a Catalunya.
En quant als docents, els dóna cohesió a la seva pràctica gràcies als
projectes transversals, els moments en família i la festa de final de curs.
● Què diries que aporta el VTS als vostres alumnes? i als/les mestres?
És una metodologia innovadora que permet que hi hagi dos mestres a l’aula.
Això fa que hi pugui haver un feedback per part del company/a i, per tant,
millorar la pràctica com a facilitador de VTS. Normalment això no passa en
altres metodologies. Permet l’avaluació i la coavaluació.
Per als alumnes és una metodologia molt positiva en el sentit que augmenta
l’autoestima, la confiança, els permet una millora de les habilitats
lingüístiques i verbals i treballen el pensament crític i flexible...
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11.3 (Doc. 3)
Fitxa d’observació de les sessions de VTS
des de la Mediació Artística
a l’Escola Miquel Bleach
Data:
Grup:
Nº sessió:
Mediador/a:
Autor/a i títol de l’obra:
Temes relacionats amb l’obra (des del punt de vista de l’observadora)

Projeccions de les pròpies vivències dels nens/es en l’obra:

Emocions que verbalitzen els nens/es a partir de l’obra:

Altres comentaris que expressin els nens/es d’interès per la observadora:
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Fitxa d’observació de les sessions de VTS
a l’Escola Miquel Bleach

Data:
Grup:
Nº sessió:
Mediador/a:
Autor/a i títol de l’obra:
Personal (jo mateix/a, el meu món, la
meva experiència…)

Objecte(materials, procés, escala,
posició en l’espai, període de temps,
posició, so, punt de vista, composició...)

Tema (contingut, missatge, títol, tema,
tipus-gènere...)

Context(quan, on, qui, històries, el
present, altres àrees de creativitat,
camps de coneixement, interpretació,
context institucional...)
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Estratègies de Pensament Visual (VTS)
Data:
Grup:
Facilitador/a:
Obra:
Comentaris dels participants:
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Protocol d’observació de sessions de VTS a partir de les Habilitats per a la Vida per
determinar si existeix una evolució positiva en els alumnes després d’experimentar el VTS.
Data:
Grup:
Nº sessió:
Mediador/a:
Autor/a i títol de l’obra:

HABILITATS PER LA VIDA (com a grup)

SI

Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

Mostren empatia envers els companys/es i
envers el que està passant a l’obra
Es comuniquen de manera asertiva

Tenen relacions interpersonals afectives dins el
grup

Prenen decisions de manera autònoma

Treballen els problemes i conflictes que puguin
sorgir
Mostren tenir un pensament creatiu a l’hora de
fer les intervencions
Mostren tenir un pensament crític a l’hora de fer
les intervencions
Expressen les emocions i sentiments que puguin
sorgir durant la sessió

Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir
durant la sessió
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NO

OBSERVACIONS

11.4 (Doc. 4)
Fitxa d’observació de les sessions de VTS
a partir de les idees extretes del llibre
“The Art Gallery Handbook.
A Resource for Teachers”

Data: 28/3/17
Grup: 1r
Nº sessió: 1a
Mediador/a: Laia
Autor/a i títol de l’obra: F. Masriera. Després del Ball (1886)
Personal (jo mateix/a, el meu món, la
meva experiència…)
- La noia està plorant, mira cap
avall
- La noia de darrere sembla que fa
així (la nena fa el gest amb les
mans) com dient: “Què et passa?
Perquè estàs trista?”
- Està preocupada

Objecte(materials, procés, escala,
posició en l’espai, període de temps,
posició, so, punt de vista, composició...)

Tema (contingut, missatge, títol, tema,
tipus-gènere...)

Context(quan, on, qui, històries, el
present, altres àrees de creativitat,
camps de coneixement, interpretació,
context institucional...)

-

-

-

La noia podria estar enamorada i
s’ha enfadat i ha tirat el ram a
terra
La flor és vermella i el pètal del
terra és seu perquè és del mateix
color
Tenen el cabell de color diferent
Es vesteix com si estigués en un
castell
Podria ser una reina
Va vestida com de núvia
Porta roba com de xinesa

-
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(S’han fixat amb la firma i l’any i
que és el mateix que el quadre
del costat

Fitxa d’observació de les sessions de VTS
a partir de les idees extretes del llibre
“The Art Gallery Handbook.
A Resource for Teachers”

Data: 13/3/17
Grup: 6è (Miquel Bleach)
Nº sessió: 6a
Mediador/a: Lara
Autor/a i títol de l’obra:
M. Osborn. Sense nom, sense amics (1857)
Personal (jo mateix/a, el meu món, la
meva experiència…)
- El senyor del cabell blanc mira la
dona espiant-la
- El nen ha fet uns dibuixos i els vol
vendre
- Són mare i fill
- És un hotel, el pare els ha fet fora
de casa
- La mare te la cara trista
- La dona vol vendre un quadre per
tenir diners per menjar
- La dona no sembla molt elegant
- L’home està criticant la família
per ser pobres

Objecte(materials, procés, escala,
posició en l’espai, període de temps,
posició, so, punt de vista, composició...)

Tema (contingut, missatge, títol, tema,
tipus-gènere...)

Context(quan, on, qui, històries, el
present, altres àrees de creativitat,
camps de coneixement, interpretació,
context institucional...)

-

-

És un lloc on la gent dibuixa i ven
quadres
El senyor del fons decideix el
preu que tenen els quadres per
tornar a vendre’ls
Hi ha una exposició
A fora plou. És fosc. Hi ha un
paraigües i el terra està mullat

-
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Aquest quadre és del mil i pico.
És d’una altra època

Estratègies de Pensament Visual (VTS)

Obra: R. Dufy. Els Pescadors (1907)
Facilitador/a: Albert
Grup: 3r
Data: 14/3/17

Comentaris dels/de les participants:
-

Uns homes miren un vaixell i un està pescant
Jo crec que els senyors i senyores estan en un vaixell
El mar està agitat i s’inundarà el vaixell.
L’aigua és com una muntanya que vindrà a sobre el vaixell.
No, són núvols!
Sembla que l’obra està pintada amb guix i l’artista hi afegeix aigua per fer
aquest efecte.
- Hi ha un senyor que sembla que està pescant.
- Jo crec que el quadre no està pintat amb guix, sinó amb pinzellades
- Sembla que les persones no tinguin cara
- A mi em sembla que un senyor està marejat, per la posició que té.
- El vaixell petit te una bandera
- El senyor que va vestit de negre te la cara groga i està pintat de tigre.
- L’aigua ja està entrant dins el vaixell.
- Als núvols hi veig una cara.
- Penso que està plovent perquè una senyora porta un paraigües.
- També es podria estar cobrint del sol
- Penso que al mar hi ha dofins i els estan pescant
- Jo penso que hi ha persones que han caigut a l’aigua perquè hi ha un bot i no
hi ha ningú a dins
- Les persones de l’esquerra estan esborrades, estan desdibuixades.
- El mar sembla La Terra perquè té els mateixos colors.
- Hi ha un tauró
- El cel em sembla un tsunami
- Sembla que la barana està desdibuixada
- Crec que els vaixells estan fent una cursa
- Jo penso que el sol es pot veure entre els núvols
Na Montserrat els fa pensar en quin color els sembla més important de tots els que té
el quadre:
- M’agrada el vermell de la bandera de França
- M’agrada quan el verd s’ajunta amb el blau
- Blau fort barrejat amb blau més claret
- Verd fluixet i barrejat
- El blau del cel està barrejat amb el blanc
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Estratègies de Pensament Visual (VTS)

Obra: R. Lichtenstein. In the car (1963)
Facilitador/a: Anna
Grup: 1r
Data: 15/3/17

Comentaris dels/de les participants:
-

Ella està avorrida
La senyora és rica per la roba que porta de tigre
El senyor podria ser el seu marit
La senyora te una arracada
Hi ha un volant
No són taques de tigre, són de guepard, els tigres són de color taronja
Hi ha unes ratlletes que sembla que podrien ser aire. Ho se pels dibuixos
animats
La senyora te la roba de color groc i te el cabell del mateix color
L’home també te el cabell i la roba del mateix color, de color blau.
Hi ha un pal i una corda enganxada
El pal serveix per netejar els vidres del cotxe
Les ratlles podrien ser de pluja
Les celles de la senyora són negres com les taques de la roba
És de dia
Les ratlles podrien ser de la carretera
El senyor podria estar enfadat
A la senyora li deu agradar el color groc, i al senyor li deu agradar el blau
La corbata vermella s’assembla al vermell del cotxe
L’home s’assembla a Superman

Proposta de tancament de la Montserrat:
- Quin soroll podria ser aquesta imatge? (Tots els nens i nenes es poden a fer
el soroll que fan els cotxes i a fer com si conduïssin)
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Estratègies de Pensament Visual (VTS)

Obra: P. Gauguin. Dones de Tahití a la platja
(1891)
Facilitador/a: Irma
Grup: 2n
Data: 1/2/17

Comentaris dels/de les participants:
-

Aquesta noia està avorrida. M’ho sembla per la mirada
L’altra nena també està trista
La nena agafa sorra
Jo crec que estan jugant. Juguen amb la sorra
Jo crec que estan assegudes a la sorra, però no és una platja perquè al fons
hi ha carretera i herba. Jo crec que podria ser un llac
Les noies estan tristes perquè anaven en un vaixell i s’ha enfonsat
Les nenes són bessones i s’han barallat
Són iguals però porten un vestit diferent
Al costat del peu hi ha una firma
Penso que estan avorrides perquè no tenen res per jugar
Al fons hi ha núvols
Són onades
Penso que la nena escolta alguna cosa perquè mira cap allà (cap a fora del
quadre)
Una és la mare de l’altra i han anat a la platja a passar-ho bé

La Irma per tancar fa un petit resum de tot el que s’ha dit i agraeix a tots i totes la
seva participació.
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11.5 (Doc. 5)
Transcripció sessió VTS facilitada per
Daniel Paunero dins el marc del curs:
“Parlem d’Art. Estratègies de pensament visual com a eina educativa.”
10 – 14 de juliol 2017
Centro Atlántico de Arte Moderno – Museu Picasso – Museu Nacional d’Art de
Catalunya

T. Cragg. Yellow fragment. 1980

-

-

-

-

-

Daniel: Ahora os voy a hacer una pregunta, me gustaría que me contestarais, pero
en relación a vuestras posibilidades. Me gustaría que levantarais la mano y al resto,
por favor, os voy a pedir que escuchéis a vuestros compañeros/as que van a hablar.
La pregunta dice así: ¿Qué está ocurriendo, qué está sucediendo en esta imagen?
(1)
Miriam: Hay una especie como de cuerno que se ha configurado por medio de un
todo de cositas, de diferentes materiales, pero todos tienen en común el color
amarillento/ocre
Daniel: Perfecto. Ves una figura que tú distingues como un cuerno, o se podría tratar
de un cuerno, dices que está conformado por pequeños elementos y distingues un
común denominador entre esos elementos, que sería el color amarillento, quizás un
color ocre. (2)
Judith: A mí me recuerda más a una luna y hay una pieza desplazada que sería
como una luna pequeña.
Daniel: Antes nos comentaba Miriam que podría tratarse de un cuerno y tú te
inclinas más por pensar más que puede tratarse de una luna acompañada de una
luna pequeña. ¿Qué has visto para pensar eso?
Judith: No se, es lo que me ha venido a la mente, me recuerda incluso a algo de
Miró, me ha venido a la mente Miró, en el cielo, las constelaciones, el color también
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amarillo, no sé. La luna pequeña como un reflejo de la mayor. Esa pieza destacada
del resto que se asemeja a la grande.
Daniel: Es decir, a ti el visionado de esta imagen y después de lo que decía Miriam,
a ti te ha venido a la mente otra referencia, la referencia a una luna grande
acompañada de una pequeña luna, que tu recuerdas, además, o que tu vinculas con
la obra de Miró, con las constelaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué has visto para
pensar que esta imagen la podríamos vincular con la obra de Miró?
Judith: Las formas y el color. Sencilla y compleja. Un lenguaje simbólico más allá de
la sencillez.
Daniel: Es decir, tú piensas que esto no es simplemente una forma sin más, sino
que lleva tras de sí un compendio simbólico que va más allá de lo que tu dices que
es una luna acompañada de una luna pequeña y tiene un compendio simbólico o
una lectura compleja que tu pones en conexión con la obra de Joan Miró. Ves la
forma de una luna relacionada que esta otra.
Judith: Si, no porque lo haya dicho él, pero no sé, me ha venido a la mente el
mundo simbólico de él.
Olga: Yo veo, como dice Judith, un luna, pero del cuerno a la luna me crea una
duda, sobretodo mirando a la parte de abajo, esta pieza cuadrada que hay aquí es lo
que me hace desconcertar de ser una luna, porque se ve todo redondeado pero si
esa pieza que aquí se escapa... Entonces, pienso yo: ¿Realmente es una luna?
Daniel: Olga, a ti te ha llamado la atención ante la afirmación de que pudiera tratarse
de un cuerno o una luna, tú has observado la redondez de esta forma, y te ha
llamado la atención un objeto que no va en consonancia...
Olga: Si, exacto, y si este objeto no estuviera se vería más redondeada. La luna.
Entonces ese cuadrado, ese objeto ya me hace dudar de que sea una luna.
Daniel: Entonces pones de manifiesto el hecho de que podría tratarse de una luna,
pero lo pones en duda por este pequeño objeto que por su forma cuadrangular
rompe un poco con la forma redondeada.
Olga: Sí, yo quitaría ese objeto y entonces quedaría más luna.
Daniel: ¿Qué has visto para pensar que quitarías ese objeto?
Olga: Pues porque la forma redondeada yo la veo más como una luna, pero esto de
allí, este cuadrado, que parece como si algo se cayera de la luna pues pienso: A lo
mejor está hecho expresamente. Yo le veo la forma redondeada pero me llama la
atención esto. Es como que sale de lo normal.
Daniel: Tú crees que hay una predisposición de esta forma para que haga una curva
y de repente encontramos, según tu, con un elemento discordante que tendría que
cambiar de lugar para que siguiera esa concordancia.
Olga: Si, si ese objeto no existiera, sería más redondito, tendría más claro 100% que
sería una luna.
Daniel: Seguimos con Ignasi
Ignasi: A mí me llaman más la atención las sombras de diversos objetos, no de
todos y entonces esto me ha llevado a pensar dónde podría estar el foco de luz y lo
situaría fuera de esta imagen, pero no me cuadra del todo porque no sé si todos los
objetos tienen sombra, la dirección, el foco no sé dónde colocarlo porque, por
ejemplo, en la luna pequeña de la derecha está claro que el foco estaría enfrente,
bueno para mí, pero si miro la sombra que hace la botella que hay en la parte de
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debajo de esta especie de luna, a la derecha, el foco lo situaría más para arriba, por
tanto, veo que hay un foco de luz, pero no se situarlo dónde está.
Daniel: Vale, Ignasi a ti te han llamado la atención algunas formas de esta
composición que tú identificas con sombras, lo que te ha hecho pensar en el origen
de la luz que incide sobre esta imagen. Dices que en principio tu pensarías conforme
a algunas de estas supuestas sombras que el foco podría venir de la izquierda,
como por ejemplo en la forma que permanece anclada en la parte derecha, pero por
ejemplo hay otras formas como ésta de la parte inferior que te hacen dudar de esta
procedencia puesto que no casan con el resto de la sombras que se proyectan.
Ignasi ¿Qué has visto para pensar que esto son sombras? (3)
Ignasi: Bueno, normalmente cuando te pones delante del sol, por ejemplo, miras el
suelo y ves una sombra y a mí me da la misma impresión. Si te pones delante de un
foco aparece una forma oscura detrás o al lado.
Daniel: Entonces estas formas te causan la misma impresión que cuando el sol se
proyecta en una forma y aparece esa otra forma.
Elena: Yo lo que veo es que alguien se ha preocupado de ordenar las cosas de
desecho que solemos tirar todos los días para crear algo muy bello que podría ser
una luna, por ejemplo.
Daniel: Elena también hace mención a esa posible forma de luna, incluye además el
hecho de que a ella le resulta bello, pero nos señala la posibilidad de que esta forma
se producto de objetos de desecho que alguien podría haber recuperado para hacer
esta forma. ¿Tú qué viste en la imagen para decir eso?
Elena: Pude identificar algunas cosas como botellas de plástico por allí abajo a la
derecha o incluso un plato roto por ahí un poquito más arriba.
Daniel: ¿Dónde viste el plato roto? ¿Me lo podrías señalar por favor?
Elena: Si, un poco más abajo, ahí. O también ahí, un poquito más arriba, hay un
objeto cuadrado que podría ser un envase de cartón, que alguien habría tirado y lo
han recogido para crear esto. Veo como hasta restos de comida, algo que podría ser
una tostada, una piel de plátano… También veo pequeñas piezas de metal…
Daniel: Vale, Elena entonces tú crees que esta supuesta luna podría ser fruto de la
recogida de objetos de desecho que alguien ha incorporado para hacer esto porque
distingues algunas formas que podrían ser objetos de desecho por su naturaleza.
Nos hablas de la forma rectangular de la que hablaba antes Olga que tú piensas que
podría ser algo relacionado con el plástico o un cartón, cartón dijiste ¿verdad?
También ves alguna forma que podría estar relacionada con botellas, de plástico
quizás. Incluyes en tu afirmación lo que relacionas con un plato e incluso trozos de
comida, trozos de madera o objetos hechos con metales que si los vamos sumando
tú piensas que forman parte de unos objetos recogidos y compilados para esta
imagen.
Anna: Yo me estado fijando mucho en los objetos pequeños que forman parte de
esta forma grande, pero luego me fijé en la relación que hay entre la forma pequeña
de la derecha apartada y la forma grande. He pensado que es como que la idea de
que de algo pequeño, de la forma de ser de algo muy pequeño puede crearse algo
muy grande, y que parece que aquí participa sólo un objeto y de ahí ya nacen
muchas otras cosas que siguen esa forma.
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Daniel: Fijaros que a Anna le llama la atención la relación que hay entre el objeto
pequeño de la derecha y el objeto que aparece a la izquierda que tiene un gran
tamaño, pero que está compuesto por muchas formas que a Anna le han llevado a
pensar en la idea de cómo un objeto pequeño puede formar parte de algo más
importante, algo que puede ser más grande, algo incluso que comentas que puede
corresponder incluso con la misma forma, incorporada a esta otra forma nos da una
construcción de algo de mayor magnitud. ¿Qué viste en la imagen para llegar a esa
conclusión?
Anna: La forma de este objeto de la derecha. Incluso, este objeto de la derecha no
tiene en su parte superior, le falta el final, la punta digamos. Se me viene la idea en
la cabeza de que cuando alguien tiene una idea y la corta participan más personas,
o esta idea se expande y de esa idea muchas más personas forman algo muy
grande y lo acaban de perfilar. ¡Ai! Ahora acabo de ver que está girada, es esto,
pero girada. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, la parte superior no tiene
punta, está como cortada y la parte inferior es la punta. Entonces si pasamos a la
imagen de la izquierda la punta estaría arriba y la parte de abajo, toda en sí sería
plana, parecida a la parte superior de ahí, como invertida.
Daniel: Anna, nos comentabas, entonces, que en virtud, del parecer con la forma,
pero tienes la idea de que algo pequeño, si sumamos elementos pequeños podemos
dar lugar a algo grande, como por ejemplo, un trabajo grupal. La imagen nos podría
señalar para que esto pequeño se pueda relacionar con esto grande en virtud de ver
el objeto grande como una suma de los pequeños, incluso crees que la relación
podría aumentar no sólo por la relación de la forma sino que crees que parecen
invertidos. Crees que el objeto de la derecha tiene la parte de arriba sin acabar y la
parte de abajo afilada, cosa que ocurre en el objeto de la izquierda, pero en términos
invertidos, la parte de arriba está afilada pero la parte de abajo estaría inacabada.
Imma: Yo quería apuntar en el tema del color, que no necesariamente todos los
objetos tendrían que ser del mismo color, a lo mejor hay un filtro. Porque sí que hay
objetos que por la apariencia podrían ser metálicos, y el color del metal no sería
este, entonces igual es que hay un filtro de color.
Daniel: Vale, nos comentas que a ti te ha llamado la atención el color de la imagen
porque observas que podría haber objetos de metal, y que por tanto el metal al no
tener de color inicial el que tenemos presente en esta imagen podría haber sido
tratada la imagen con un filtro. ¿Qué has visto en la imagen para decir que hay
objetos metálicos?
Imma: Hay una rejilla… la gente ya lo ha dicho, no parece que todo sean materiales
que tengan que ser de ese color, o sea, o los han pintado todos de ese color.
Daniel: Dices que hay algún objeto que se te asimila a algo metálico como una rejilla
y que no necesariamente tendrían que ser todos del mismo color podrían haber sido
tratados con un filtro.
Imma: Filtro o los han pintado.
Daniel: O quizás la posibilidad de que los hayan pintado previamente del mismo
color. Seguimos con Marina.
Marina: Dos cosas quería decir: Una que, para mí, la imagen pesa visualmente la
parte de arriba a la derecha, en la forma grande hay una bandeja de pintor, bueno,
de pintar paredes. A mí me pesa mucho visualmente allí contrastado con las puntas
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de la misma forma que los elementos que están en las puntas son muy pequeñitos,
en cambio, allí hay objetos más grandes que me hacen fijar la atención allí.
Daniel: Vale, es decir que hay objetos que por su tamaño más importante te llaman
la atención por su contundencia porque es donde tú has dirigido más la mirada. Nos
hablas de éste en concreto que tú relacionas con un objeto de pintor y luego lo
contrapones con las puntas de esta forma. Oye ¿qué has visto para pensar que esto
está relacionado con un pintor?
Marina: Me recuerda a esas bandejas que sirven para soltar la pintura del rodillo
para pintar las paredes.
Daniel: Entonces este objeto de aquí tú crees que tiene cierta semejanza con los
que utilizan los pintores de brocha gorda para pintar las paredes y has fijado la
atención sobre él.
Marina: Si, y quería decir otra cosita, que Imma me ha hecho fijar en el color
también, pienso que no todo es del mismo color, sino que se usan como las mismas
tonalidades y que eso es debido a ... Para mi están pintados y salen diferentes
tonalidades en función del color de base que tiene cada objeto y le han aplicado un
tono ocre encima, y sumado a su color de base hace un tono más marrón o más
amarillento.
Daniel: Antes a Imma le llamaba la atención el detalle de los colores o del color
porque dice que pretendidamente todo tenía un aspecto, en general, entre ocres y
amarillo porque alguien lo habría hecho pasar por un filtro o lo habría pintado
directamente; Marina recoge esta idea y nos dice que también hay un acto
premeditado, según ella, que en este caso se basaría en la generación de un color
ocre encima del cual se habrían modificado diferentes matices. (4) ¿Qué has visto
en la imagen que te hizo llegar a esa conclusión?
Marina: Pues porque he pintado y lo he podido experimentar. En función del soporte
que usas tienes un resultado de color u otro.
Daniel: Es decir, que en virtud de tu experiencia con la pintura crees que alguien
basándose en el material, o en la naturaleza de cada material habrá realizado una
base con ocres y luego dependiendo de la naturaleza de cada material se han ido
generando esta especie de gama.
Carles: Yo podría ver en esta imagen un pájaro, una golondrina que se está dejando
llevar por una corriente de viento y se está sumergiendo en una nube.
Daniel: Carles nos ofrece una nueva perspectiva: dice que podría ser un ave, un
pájaro, una golondrina, que de alguna manera está entrando, se está sumergiendo
en una nube inducido por la acción del viento. ¿Qué viste para ofrecernos esta
perspectiva Carles?
Carles: Pues la parte más pequeña sería como el pico y, digamos que la
composición más grande, la parte más grande que se ha relacionado con una forma
lunar o con un cuerno, serían las alas en posición de planeo y la imagen estaría vista
como desde encima. Y el resto del cuerpo de esta golondrina queda difuminado
porque se está adentrando en el espesor de la nube.
Daniel: Carles tiene ahora una nueva sugerencia que hacernos, él piensa que esto
forma parte de un ave, una golondrina, que está empezando a entrar en la nube,
cuya cabeza podríamos distinguir en la parte de la derecha, que el resto del cuerpo,
sus alas, estarían en posición de planeo y las podríamos encontrar en la parte de la
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izquierda y que lo que falta es producto de que como ya está entrando en la nube
aparecen más difuminados.
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Joana: Pues yo escuchando todo lo que habéis ido diciendo de repente me ha
venido a la cabeza Judith y su embarazo. He visto una imagen que es muy bonita,
he visto al bebé empezando una vida y la vida de la madre toda llena de cositas y
esperando a que este bebé pueda empezar a vivir todas sus experiencias.
También veo otra similitud en las vivencias que estoy teniendo yo aquí con todos
vosotros de llevar a un individuo a entrar dentro del grupo y a enriquecerme de todas
vuestras aportaciones.
Daniel: Bueno, primero nos comentas la relación de esta imagen con una
experiencia reciente, la del embarazo de una compañera, tú piensas que con esta
relación, con los pequeños objetos, las pequeñas cosas una madre o, la que va a
ser madre en breve, estaría recopilando de cara a ese embarazo; y nos dices,
además, que piensas que esta imagen representa un poquito, o representaría la
acción de una persona, un individuo, que puesto en relación con muchos otros. Oye
¿qué has visto para pensar que esta imagen se podría relacionar con un embarazo?
Joana: Pues, la forma redonda, y luego las similitudes con la forma, redondeada
también, del objeto de al lado. No sé, he visto las dos formas que son iguales,
simplemente la diferencia es que una está compuesta de un solo elemento y la otra
está compuesta por multitud de ellos.
Daniel: O sea, que la redondez de las dos formas, la que tiene mayor tamaño y la
que tiene menor tamaño, esa redondez de ha invitado a pensar en una persona
embarazada con la diferencia de que la forma de la izquierda tú ves que está
formada por las pequeñas cosas que está recopilando la que va a ser madre y que
esta forma de aquí sería como una especie de módulo que al fin y al cabo tu
relacionas con la otra. Lo dejaremos aquí por ahora.

(1) Després de deixar una mica de temps per observar bé la imatge posa al grup en situació, explica
algunes “normes” i comença fent la primera pregunta.
(2) Parafraseja les intervencions dels participants, sense repetir exactament la mateixa informació,
sinó que retorna el missatge, però amb unes altres paraules, perfeccionant el llenguatge.
(3) Formula la segona pregunta perquè la persona pugui justificar la seva afirmació i, per tant, pensar
bé el que vol dir.
(4) Crea relacions entre les intervencions de diferents persones sobre un mateix tema, el tractament
del color en aquest cas.
Ha faltat formular la tercera pregunta, tot i que com que les intervencions han estat molt elaborades
no ha estat necessari formular-la, i el debat ha donat prou de sí.
Per altra banda, ha faltat també fer algun tipus de tancament per donar per finalitzada l’activitat.
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11.6 (Doc. 6)
Enquesta per als/les mestres per avaluar els seus alumnes amb experiència en VTS
a partir de les 10 Habilitats per la Vida.
Nom mestre/a: Anton Prim
Grup: 4T

1
Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

2

1

Mai

2

Poques vegades

3

A vegades

4

Sovint

5

Sempre

3

4

X

Mostren empatia envers els companys/es

X

Es comuniquen de manera asertiva

X

Tenen relacions interpersonals afectives dins el grup

X

Prenen decisions de manera autònoma

X

Treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir

X

Mostren tenir un pensament creatiu

X

Mostren tenir un pensament crític

X

Expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a
classe

X

Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe

X

Observacions

És un grup molt actiu, parlador i impulsiu.
Si es poden canalitzar bé les seves iniciatives i inquietuds fan grans coses.
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Nom mestre/a: Assumpta Boix
Grup: Coordinadora cicle infantil

1

2

1

Mai

2

Poques vegades

3

A vegades

4

Sovint

5

Sempre

3

4

Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

X

Mostren empatia envers els companys/es

X

Es comuniquen de manera asertiva

X

Tenen relacions interpersonals afectives dins el grup

X

Prenen decisions de manera autònoma

X

Treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir

X

Mostren tenir un pensament creatiu

X

Mostren tenir un pensament crític

5

X

Expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a
classe
Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe

X
X

Observacions

La valoració és feta pensant en el conjunt del grup. Certament no tots els alumnes
de manera individual aconsegueixen aquest nivell d’habilitats.
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Nom mestre/a: Lara Juanpere
Grup: 6è

1

2

1

Mai

2

Poques vegades

3

A vegades

4

Sovint

5

Sempre

3

Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

X

Mostren empatia envers els companys/es

X

Es comuniquen de manera asertiva

X

Tenen relacions interpersonals afectives dins el grup
Prenen decisions de manera autònoma

4

5

X
X

Treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir

X

Mostren tenir un pensament creatiu

X

Mostren tenir un pensament crític

X

Expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a
classe

X

Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe

X

Observacions

En general és un grup que li agrada participar en debats de les diferents activitats.
Sorprèn la capacitat que tenen de mantenir un bon temps, i una actitud respectuosa
i activa.
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Nom mestre/a: Lourdes Gahe
Grup: P3

1

2

Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

X

Mostren empatia envers els companys/es

X

Es comuniquen de manera asertiva

X

Tenen relacions interpersonals afectives dins el grup

1

Mai

2

Poques vegades

3

A vegades

4

Sovint

5

Sempre

3

4

5

X

Prenen decisions de manera autònoma

X

Treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir

X

Mostren tenir un pensament creatiu

X

Mostren tenir un pensament crític

X

Expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a
classe
Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe

Observacions

Degut a la manca de parla ha estat més difícil treballar el VTS.
Tot i així, en les últimes sessions s’ha notat una millora.
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X
X

Nom mestre/a: Mar Ortega
Grup: P3

1

2

Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

X

Mostren empatia envers els companys/es

X

Es comuniquen de manera asertiva

X

Tenen relacions interpersonals afectives dins el grup

1

Mai

2

Poques vegades

3

A vegades

4

Sovint

5

Sempre

3

4

5

X

Prenen decisions de manera autònoma

X

Treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir

X

Mostren tenir un pensament creatiu

X

Mostren tenir un pensament crític

X

Expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a
classe
Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe

X
X

Observacions

El grup de P3 és un grup amb molts problemes de parla i de comunicació en la
llengua catalana.
Malgrat tot han anat millorant al llarg del curs i els ha agradat molt participar en
aquesta activitat.
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Nom mestre/a: Marga Rodríguez
Grup: P4

1
Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

2

1

Mai

2

Poques vegades

3

A vegades

4

Sovint

5

Sempre

3

4

5

X

Mostren empatia envers els companys/es

X

Es comuniquen de manera asertiva

X

Tenen relacions interpersonals afectives dins el grup
Prenen decisions de manera autònoma

X
X

Treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir

X

Mostren tenir un pensament creatiu

X

Mostren tenir un pensament crític

X

Expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a
classe
Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe

Observacions
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X
X

Nom mestre/a: Maria Montalt
Grup: P5

1
Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

2

1

Mai

2

Poques vegades

3

A vegades

4

Sovint

5

Sempre

3

4

X

Mostren empatia envers els companys/es

X

Es comuniquen de manera asertiva

X

Tenen relacions interpersonals afectives dins el grup

X

Prenen decisions de manera autònoma

X

Treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir

X

Mostren tenir un pensament creatiu

X

Mostren tenir un pensament crític

X

Expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a
classe

X

Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe

X

Observacions

Aquest grup és el primer any que fan VTS i ja comencen a veure’s bons resultats
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5

Nom mestre/a: Rosario Pérez
Grup: 3R

1

2

1

Mai

2

Poques vegades

3

A vegades

4

Sovint

5

Sempre

3

4

Mostren autoconeixement a l’hora de parlar

X

Mostren empatia envers els companys/es

X

Es comuniquen de manera asertiva

X

Tenen relacions interpersonals afectives dins el grup

X

Prenen decisions de manera autònoma

X

Treballen els problemes i conflictes que puguin sorgir

X

Mostren tenir un pensament creatiu

X

Mostren tenir un pensament crític

X

Expressen les emocions i sentiments que puguin sorgir a
classe

X

Expressen les tensions i estrés que puguin sorgir a classe

X

Observacions

És un grup molt actiu, parlador i impulsiu.
Si es poden canalitzar bé les seves iniciatives i inquietuds fan grans coses.
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11.7

(Doc. 7)

Valoracions de final de curs de les sessions de VTS per part dels alumnes durant
els tres cursos d’implementació de les estratègies de pensament visual.
Cada any s’han plantejat les valoracions de manera diferent i s’han enregistrat
comentaris dels alumnes de diferents edats.
Curs 2014-2015
Comentaris dels alumnes valorant l’experiència de les VTS. Desconeixem la
pregunta que va generar aquests comentaris.
AIumnes CicIe InfantiI: P4
● Obrim els ulls
● Mirem quadres
● Aixequem la mà
● Escoltem, expliquem
Aumnes Cincle Inicial: 1r
● Els quadres són molt bonics
● Mirem les imatges en silenci
● Hem de mirar molt bé els quadres
● Pensem el que hem de dir
● Expliquem el que veiem d’interessant als quadres
AIumnes CicIe Mitjà:
● “M'agrada molt fer aquesta activitat perquè els quadres poden portar
moltes sorpreses”
Blanca, 3r
● El que fem és observar i explicar els quadres, les fotografies i les
escultures i també explicar els nostres sentiments.
Saray, 3r
● Ens ensenyen quadres molt bonics i els expliquem, però abans
d'explicar-los esperem un o dos minuts, i sempre veiem quadres molt
interessants. Ens posem uns noms plastificats perquè sàpiguen quin
nen és el que aixeca la mà i quan no sabem explicar-ho, ens podem
aixecar i assenyalar-ho amb un regle.
Jean Marcos, 3r

AIumnes CicIe Superior:
● A mi m'ha agradat aquesta activitat perquè podem observar quadres
del MNAC i expressar el que pensem sobre les obres d'art
Salma Rifi el Ghazal, 5è
● EL VTS ens ha ensenyat a observar els detalls més petits que pot tenir
un quadre o una fotografia
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Rania Zaidi, 5è

● A mi agradava perquè em distreuen molt les imatges i perquè parlem
Carlos Hungria, 5è
● M'ha agradat perquè respectem els companys de la classe, escoltem,
parlem, i expressem el que sentim . M'ha agradat perquè si un no
està d'acord li diu a l'altre sense problema. De vegades els mateixos
companys et donen idees per parlar d'allò que veus. M'ha semblat
molt interessant.
Elvira Amaya, 6è
● M'agrada perquè és interessant observar i que s'escolti la meva
opinió del quadre o de qualsevol cosa.
Chen Chen Yu, 6è
● M'agrada fer VTS perquè pots aprendre a observar més i apreciar
més les pintures. També m'agrada perquè tots podem participar i
deixar que opinin tots. Amb el VTS aprens paraules noves i coses
d’altres cultures
Shengkai Jiang, 6è
Curs 2015 – 2016
Alumnes de 6è de primària:

● Adrián Mala
1. T’agrada participar en les activitats del VTS?
Força perquè mai he pogut dir en veu alta el que penso que està passant en una
obra d’art en un museu, perquè òbviament en un museu s’ha de fer silenci
2. Les preguntes que fa el mestre et fan veure millor el que està passant a
les obres?
Molt, perquè em fan plantejar noves idees de les que tenia en ment
3. Que has après observant i discutint entre sobre les obres d’art?
He après que quan vull defensar una idea, he de dialogar amb els meus
companys
4. Què en pensen els teus companys i companyes?
No està tan defensiu i no s’enfada quan discuteix
● Rania
1. T’agrada participar en les activitats del VTS?
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M’agrada perquè és molt divertit i he après a observar molt més les obres. Les
que més m’agraden són les obres abstractes, perquè aquí és quan la meva
imaginació intervé més.
2. Les preguntes que fa el mestre et fan veure millor el que està passant a
les obres?
Hi ha vegades que si i n’hi ha que no, depèn del quadre que estigui veient.
3. Que has après observant i discutint entre sobre les obres d’art?
He après que s’han de respectar les opinions dels altres i que debatre és la millor
forma d’aclarir un dubte.
(Aquest qüestionari m’ha fet recordar les sessions de VTS i m’ha deixat
expressar el que sento pel VTS )

Alumnes de 4t de primària:
● Xiaoquian
1. T’agrada participar en les activitats del VTS?
M’agrada molt perquè quan participo en el VTS, tots els alumnes o la majoria es
queden atents, concentrats, i callats; és com viatjar en un món relaxant, però per
mi, el millor de tot és mirar quadres, és descobrir misteris.
2. Les preguntes que fa el mestre et fan veure millor el que està passant a
les obres?
Les preguntes que fa la mestra són difícils de respondre al principi, quan
descobreixes un secret en l’obra serà fàcil, és com observar molt bé l’obra i quan
descobreixes alguna cosa penso com la podria dir.
3. Que has après observant i discutint entre sobre les obres d’art?
Vaig aprendre a treballar els meus ulls, millorar la vista, esforçar-me en que la
veu, que sigui alta i clara i també millorar la lògica.
● Hamda
1. T’agrada participar en les activitats del VTS?
M’agrada el VTS perquè he après molt i a dir les paraules que no sabia com
pronunciar, però a vegades m’avorreixo de tenir la ma aixecada i no em diuen
que digui el que vull dir.
2. Les preguntes que fa el mestre et fan veure millor el que està passant a
les obres?
Si perquè quan la professora pregunta el que està passant a l’obra m’anima
moltíssim.
3. Que has après observant i discutint entre sobre les obres d’art?
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He après a parlar fort i res més.
● Saray
1. T’agrada participar en les activitats del VTS?
Perquè m’agrada mirar obres d’art i m’agrada explicar coses, per això m’agrada
el VTS
2. Les preguntes que fa el mestre et fan veure millor el que està passant a
les obres?
Molt, perquè quan diuen la primera pregunta em concentro més.
3. Que has après observant i discutint entre sobre les obres d’art?
Que tots tenim idees que es poden modificar

Alumnes de 2n de Primària:
1. T’agrada fer les activitats del VTS?
● Molt perquè fer preguntes de quadres d’art em dona moltes idees
fantàstiques. (Adam)
● M’ha agradat molt perquè els quadres són molt bonics. (Anabel)
Alumnes de P5:
Què és el que més t’agrada de l’activitat del VTS?
● Els quadres (Danny)
● Mirar els quadres. M’agrada els quadres que són antics ( Sara)
● Mirar les imatges, escoltar i dir totes les coses (Naomi)
● Que m’escoltin tot molt be. (Robert)
Què fas molt bé?
● Escoltar i mirar.
● Aixecar la mà
● Escoltat i explicar el que penso ( Ashley)
Què et costa més?
● La imatge que no vull mirar (Sara)
● Que em molestin. Esperar molt ( Rahmatdeep)
● Aixecar la mà perquè em fa mal de tant aixecar (Miguel)
● Que no m’escoltin (Eva)
Curs 2016 – 2017
Comentaris i observacions dels nens i nenes que han fet de facilitador de
VTS en acabar la sessió:
Alumnes de 5è
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Què dirieu que heu après amb el VTS?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Parlar i comprendre millor el català
Saber observar millor les imatges
Expressar-se millor
Compartir les idees
Pensar amb tranquil·litat
Compartir emocions.
Explicar el que penso sense posar-me nerviós, com abans.
Escoltar als altres quan parlen i respectar les seves idees.
Poder pensar en coses que passen fora de l’escola, parlar-ne entre tots,
saber què es podria fer per solucionar els problemes.

Alumnes de 6è
Què heu après fent de facilitador?
● Entendre millor als altres, posar-me a la seva pell
● Com és de complicat entendre els sentiments dels altres
● L’experiència m’ha ajudat a saber estar amb els petits, a interaccionar amb
ells, parlant igual que ells, a tenir la mateixa actitud que ells, com si
juguéssim.
● Aprendre els noms de cada nen, per saber millor el que pensaven i he vist
que cada un tenia la seva personalitat.
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