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Introducció

L’ésser humà disposa de diverses formes de comunicació: gestual, verbal, musical,
plàstica, etc. Quan parlem d’expressió plàstica volem dir que el mitjà que es fa
servir per expressar-se és plàstic.

L’expressió plàstica és una de les activitats més espontànies i gratificants per als
infants. Esdevé una activitat fonamentalment lúdica i lliure en la qual l’infant
experimenta gaudint del procés artístic.

L’infant aprèn, mitjançant la interacció amb els altres, a comunicar-se amb
l’entorn. Per això, és clau que l’adult li proporcioni eines que li permetin observar,
experimentar i assimilar el món.

En aquesta unitat es desenvolupa l’expressió plàstica, tot i que és important
tenir present que els diferents llenguatges no s’adquireixen per separat, sinó
que, dins la globalitat de l’educació infantil, es van introduint paral·lelament al
desenvolupament de l’infant.

L’objectiu durant els primers anys d’un infant és que gaudeixi de les produccions
plàstiques, sense tenir-ne en compte el valor estètic. Per mitjà de l’experiència
plàstica l’infant va descobrint conceptes abstractes, entrenant habilitats i aprenent
hàbits.

En l’apartat “Planificació del desenvolupament de l’expressió plàstica infantil”
s’analitza el desenvolupament de l’expressió plàstica durant els primers anys de la
vida de l’infant. Es parla de dos conceptes fonamentals com són la creativitat i l’art
infantil, sobre els quals es mostren diferents visions teòriques. Finalment, s’exposa
el paper de l’educació plàstica en les escoles i en el currículum d’educació infantil
com també les funcions fonamentals dels educadors i educadores infantils.

En l’apartat “Recursos i tècniques d’expressió i comunicació plàstica infantil”, es
presenten les diferents tècniques plàstiques que es poden utilitzar amb els infants
més petits de sis anys. S’analitzen les etapes evolutives del grafisme infantil,
des dels gargots inicials fins a la figuració posterior. Es presenten conceptes
fonamentals de l’expressió plàstica com la descoberta del color, el volum i la forma.
Les tècniques d’expressió plàstica són un recurs fonamental per a la pràctica diària
amb infants.

Finalment, l’apartat “Estratègies didàctiques i avaluació en l’expressió plàstica
infantil” parla de les estratègies metodològiques que els educadors infantils han de
tenir molt presents a l’hora de treballar el llenguatge plàstic, com ara les activitats,
els racons, els tallers, els espais, els materials i els suports, entre d’altres. Es fa un
èmfasi especial en les estratègies d’avaluació de l’expressió plàstica.

També es parla de les noves tecnologies i l’atenció a la diversitat en el context
de l’expressió plàstica. Per treballar l’expressió plàstica és fonamental estar molt
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alerta al nostre entorn: exposicions, museus, cursos de creació, ambientació a les
escoles. Per això també es facilita una reflexió sobre les possibilitats que té per a
l’entorn escolar la visita als museus. Finalment, es reflexiona sobre la importància
de la participació de les famílies en l’escola.

Per treballar aquesta unitat és important llegir el text i fer les activitats correspo-
nents. Les activitats proposades cerquen aplicar de manera pràctica els continguts
que es presenten en el material.

Cal recordar la importància de la formació contínua de l’educador infantil. La
realitat demana que siguem capaços d’adaptar-nos als infants i això implica
disposar de nous recursos que permetin tractar amb les noves realitats.

L’expressió plàstica és un món fascinant que val la pena explorar i en el qual és
important endinsar-se, ja que els resultats amb els infants mai no ens deixen de
sorprendre.
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Resultats d’aprenentatge

En acabar la unitat, l’alumnat:

1. Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’ex-
pressió i comunicació plàstiques relacionant-les amb les característiques
individuals i del grup al qual van dirigides.

• Identifica les característiques dels diferents tipus d’expressió en funció
de l’edat dels destinataris.

• Formula objectius afavoridors del desenvolupament de l’expressió i
comunicació plàstiques d’acord amb les característiques evolutives
dels nens i les nenes.

• Proposa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i
la comunicació plàstiques apropiades a les característiques evolutives
dels nens i les nenes.

• Defineix espais afavoridors del desenvolupament de l’expressió i la
comunicació plàstiques apropiades a les característiques evolutives
dels nens i les nenes.

• Estableix una distribució temporal de les activitats afavoridores
del desenvolupament de l’expressió i la comunicació plàstiques per
adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les nenes.

• Proposa creatives en el disseny de les activitats per a l’expressió i la
comunicació plàstiques infantils.

• Valora l’expressió com a element essencial per a l’observació del
desenvolupament infantil.

• Garanteix la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en la planifi-
cació de les activitats expressives i de comunicació.

• Valora la utilització del llenguatge no verbal com a element regulador
de les interaccions entre educadors-infants.

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació plàstiques dirigits als nens
i les nenes, relacionant-ne les característiques amb els moments evolutius
dels destinataris.

• Identifica els recursos de les diferents formes de l’expressió i la
comunicació dirigits a la població infantil.

• Identifica les característiques del recurs.

• Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos
seleccionats.

• Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs.

• Defineix els criteris rellevants que en cada recurs permeten
seleccionar-lo.
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• Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les caracterís-
tiques del recurs seleccionat.

• Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques
evolutives dels nens i nenes.

• Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos
d’acord amb principis de sostenibilitat.

• Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (TIC) com a mecanisme afavoridor de l’expressió
i la comunicació plàstiques.

• Valora la necessitat d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mecanisme
afavoridor de l’expressió i la comunicació infantils.

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió
plàstica relacionant-les amb els objectius previstos i les estratègies i recursos
apropiats.

• Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del
grup.

• Fa les activitats ajustant-se a la planificació temporal.

• Prepara els recursos materials propis de l’activitat.

• Elabora materials que potencien l’adquisició i el desenvolupament de
l’expressió plàstica en la infància.

• Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la comu-
nicació aprofitant les ofertes socioculturals de l’entorn.

• Respecta els ritmes i les necessitats individuals.

• Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i
confiança.

• Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planifica-
ció.

• Respon davant contingències.

• Genera entorns d’intervenció segurs.

• Valora les expressions d’aproximació al llenguatge gràfic.

• Assumeix el paper de l’educador/a com a transmissor/a dels trets cul-
turals de la societat en la implementació d’activitats que afavoreixen
l’expressió plàstica en la infància.

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció feta en l’àmbit de l’expressió
i comunicació plàstiques argumentant les variables rellevants i els instru-
ments d’avaluació.

• Selecciona els indicadors d’avaluació apropiats a les característiques
individuals i a l’edat de l’infant.

• Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques
individuals i l’edat de l’infant.
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• Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució ex-
pressiva i comunicativa plàstica dels nens i de les nenes.

• Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte.

• Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert.

• Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació.

• Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració
d’altres professionals.

• Elabora documentació dirigida a les famílies i a altres professionals.

• Coopera amb altres professionals en la identificació de les fites evolu-
tives de l’expressió i la comunicació en els infants.

• Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada.
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L’activitat plàstica i el joc

El joc, pel seu caràcter
motivador i les seves immenses
possibilitats, esdevé un element
educatiu de gran valor per
treballar el llenguatge plàstic,
com també la resta de
llenguatges en l’etapa infantil.
Amb el joc, l’infant aprèn
passant d’allò casual i lúdic a
allò intencional i voluntari.

1. Planificació del desenvolupament de l’expressió plàstica infantil

L’ésser humà disposa de diferents formes de comunicació: gestual, verbal, musi-
cal, plàstica, etc. Parlem d’expressió plàstica quan el mitjà que es fa servir per
expressar-se és plàstic.

El llenguatge plàstic com a mitjà de
comunicació en l’infant.

Tots els infants tenen la capacitat d’expressar-se plàsticament un cop
desenvolupada aquesta forma d’expressió.

Per arribar a comunicar, com amb qualsevol altre llenguatge, és necessari un
procés de creació, és necessari trobar una manera de dir.

L’infant troba una realitat externa (objectes, materials, instruments) i una realitat
interna (pensaments, emocions, fantasia, etc.) que ha d’aprendre a percebre i
a ordenar. Quan l’infant ha aconseguit observar aquesta realitat i ha après a
classificar-la, pot començar a comunicar-la. Per poder-ho fer també necessita
conèixer un mitjà d’expressió.

Quan els infants encara no són capaços d’expressar-se per mitjà del llenguatge
verbal, el llenguatge plàstic es converteix en un mitjà essencial de comunicació
amb l’entorn.

L’expressió plàstica infantil és una de les manifestacions més espontànies per als
infants.

Les produccions plàstiques esdevenen una activitat fonamentalment lúdica en què
l’infant se submergeix amb totes les seves vivències i emocions. El més important
durant el procés artístic és l’expressió lliure i no la creació de grans obres mestres.
Per als més petits no hi ha cànons, ni idees preconcebudes. Tot és impuls, no hi
ha consciència del valor estètic.

Els infants van donant significat emocional a cada línia, a cada traç, a cada
producció. Observen la realitat, imaginen, associen, donen significat i tot això es
converteix en imatges mentals que més tard ajudaran a elaborar les produccions
gràfiques.

L’infant experimenta amb diversos materials, els toca, els arruga, els modela, i en
aquesta interacció amb els elements es va desenvolupant la seva psicomotricitat
fina. Les activitats plàstiques són alhora un element molt útil per potenciar certes
habilitats com l’observació, la percepció, la concentració, l’orientació espacial,
etc.

Els infants fan exercicis plàstics amb motivacions diverses. Sovint els fan per jugar,
sentir els materials i gaudir-ne, i altres vegades els ajuden a satisfer necessitats
específiques d’expressar-se i comunicar-se amb l’entorn.
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1.1 Consideracions sobre l’art infantil

L’art és l’acte o la facultat mitjançant la qual l’ésser humà imita o expressa
allò que és material o immaterial, fent ús de la matèria, la imatge, el so o
l’expressió corporal, incitant la imaginació dels altres.

Les pintures d’Altamira, descobertes
el 1879, van representar un primer

conjunt pictòric de la prehistòria. Han
estat reconegudes com a obra

artística feta per gent del paleolític.

L’art està vinculat a l’ésser humà des dels inicis dels temps. Per a homes i dones,
al llarg dels anys, ha estat un mitjà d’expressió i comunicació que s’ha representat
amb diverses manifestacions.

L’arquitectura, l’escultura, la música, la dansa, la pintura i el teatre de les diferents
èpoques ens enriqueixen i ens mostren un passat mitjançant un llenguatge univer-
sal: l’art. Aquest llenguatge ha estat explicat per filòsofs, psicòlegs, pedagogs,
artistes i educadors des de vessants molt diversos.

Podríem pensar que l’art solament és una manifestació del món adult. Aleshores,
poden els infants crear obres d’art?, podem catalogar com a artístiques les
produccions infantils? La resposta és afirmativa.

El terme "grafit" fa referència a un
moviment artístic diferenciat de la

pintura o a una subcategoria
d’aquesta, amb el seu origen al segle
XX. Aquest moviment es va iniciar en
els anys seixanta a Nova York. És el
resultat de pintar rètols a les parets

dels immobles i mobiliari urbà,
freqüentment de contingut polític o

social.

L’existència de l’art infantil ha estat reconeguda recentment. Al final del segle
XX un exemple d’aquest interès creixent per l’art infantil es troba en l’artista Franz
Cisek, nascut a Bohèmia el 1865. El 1897 aquest artista va crear a Viena la primera
escola d’art infantil on va poder implantar els seus mètodes de treball artístic basats
en la lliure expressió artística infantil.

Altres autors i autores com Margaret Naumburg, W. Lambert Brittain, Florencia
Cane, Rhoda Kellogg, Viktor Lowenfeld, Galia Sefchovich i Gilda Waisburd,
entre d’altres, han dedicat els seus esforços a estudiar d’una manera profunda
les característiques de l’art infantil, la seva relació amb el desenvolupament de
l’infant (emocional, social, físic, mental, creatiu i estètic), la influència dels adults
i l’entorn en les produccions artístiques infantils.

Podem dir que l’art infantil difereix essencialment de l’art adult en el fet que
el primer està centrat en el procés de l’activitat artística, i el segon, en canvi,
està dirigit al producte de la creació.

Per als adults el concepte d’art fa referència a exposicions, museus, galeries, tots
elements lligats al concepte de bellesa i estètica. En canvi, per als infants, l’art
és simplement un mitjà d’expressió de la seva realitat interna i externa, una forma
lúdica i plaent de comunicació.

Quan fem referència a l’art infantil ens referim més concretament a les produc-
cions plàstiques dels infants que neixen de la necessitat d’expressió. És un tipus
d’art que deixa de banda qualsevol corrent estètic, és espontani.

Perquè els infants puguin potenciar les seves capacitats artístiques no calen habi-
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litats especials, només un entorn propici, materials adequats i la no interferència
de l’adult.

1.1.1 Els inicis de l’educació artística dels infants

L’art infantil ha estat objecte d’investigació des de diferents enfocaments i concep-
cions. Diversos estudiosos s’han interessat per conèixer el significat dels treballs
infantils, atesa la seva riquesa plàstica.

Al segle XX existeix un creixent
interès per l’anàlisi de l’activitat
plàstica infantil.

Al llarg de vint-i-dos segles d’història de la humanitat, s’ha tractat l’art infantil
com una disciplina centrada en l’ensenyament dels aspectes més tècnics que el
conformen. Per això, si ens centrem en les arts plàstiques, trobarem que una
activitat habitual és fer copiar a l’alumnat obres de grans mestres i no pas ensenyar-
los a gaudir-ne per l’observació.

No serà fins al segle XVIII que les veus de psicòlegs i pedagogs s’alçaran per
reivindicar l’art com a element educatiu, el llenguatge plàstic com un sistema
més de comunicació que cal conèixer i potenciar en l’infant. És en aquests
moments quan apareix la idea de la possibilitat de desenvolupar en els infants
les capacitats artístiques per mitjà de l’expressió lliure i no pas de la repetició de
cànons estereotipats.

Al llarg del segle XIX es desenvolupa la veritable pedagogia de l’art elaborant
programes específics basats en les ciències de l’educació i en el coneixement dels
infants.

Els escrits que Cooke publica cap al final de 1885 són els pioners sobre l’art
infantil i van constituir un pilar fonamental per a teories posteriors que reclamen
la necessitat de desenvolupar la imaginació i fomentar l’expressió artística en els
infants. Un altre autor important és Sully, el principal psicòleg anglès de l’època,
que va desenvolupar una teoria de caire evolucionista amb la qual va voler aglutinar
els diferents testimonis que anaven sorgint. Una de les seves grans aportacions va
ser la seva teoria sobre la relació entre joc i art que més tard va ser represa per
Herbert Read.

Ruskin (1819-1900), cap a l’any 1857
va centrar el seu interès en les
possibilitats educatives del dibuix, ja
que tenia un gran interès a descobrir
veritables artistes entre els seus
deixebles. Després de diversos
estudis va concloure que la pràctica
artística en menors de dotze anys
havia de ser totalment voluntària i
lliure.

Altres noms importants que van impulsar l’estudi de l’art infantil són Levinstein,
Stern, Burt i Luquet.

Podem afirmar que el dibuix infantil ha estat un pilar fonamental d’estudi com
a element artístic infantil per excel·lència. A partir del final del segle XIX en
comença l’estudi de manera formal i psicòlegs, pedagogs i artistes, des de diferents
enfocaments, inicien les seves investigacions.

Cap al 1913, Luquet defineix l’evolució de l’art infantil en termes d’estadis i
etapes que tenen com a denominador comú el realisme. Centra el seu interès en el
realisme dels dibuixos infantils perquè rebutja la possibilitat que l’infant dibuixi
una cosa que no representi res. Les quatre etapes per les quals passa l’infant amb
els dibuixos, segons Luquet, són les següents:
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La representació gràfica de
l’infant

Els infants són éssers en canvi
constant i la representació

gràfica que fan no és més que el
llenguatge del seu pensament. A

mesura que creixen canvia la
seva manera de percebre el món i
també la seva manera d’expressar
la realitat. L’infant s’expressa de

manera directament proporcional
al seu nivell de desenvolupament.

• Realisme fortuït (de 2 a 2,5 anys)

• Realisme frustrat (de 2,5 a 4 anys)

• Realisme intel·lectual (de 4 a 8 anys)

• Realisme visual (a partir de 8 anys)

Posteriorment autors com Lowenfeld també van aportar les seves teories sobre
el desenvolupament dels dibuixos infantils. A diferència de Luquet, Lowenfeld
presenta la idea d’esquema com a concepte principal de la seva teoria.

Per a Lowenfeld, l’esquema és el signe amb què cada persona representa el
concepte que té de les coses. Creu que els infants van canviant perquè gradualment
s’imposa en ells una actitud naturalista; tanmateix, si aquests mateixos infants es
lliuren a una activitat gràfica espontània, aquesta sempre serà esquemàtica. Per
aquest autor, les etapes del dibuix infantil són les següents:

1. Etapa del gargot (de 2 o menys anys a 4).

2. Etapa preesquemàtica (de 4 a 7 anys).

3. Etapa esquemàtica (de 7 a 9 anys).

4. Etapa d’inici del realisme (de 9 a 12 anys).

5. Etapa del realisme visual (de 12 a 14 anys).

1.1.2 Situació actual de la pedagogia artística infantil

Avui en dia la pedagogia de l’art infantil presenta una interès clar per potenciar
les capacitats expressives dels infants oferint-los experiències motivadores que els
ajudin a interpretar la realitat i a interactuar-hi.

Els mandales s’han convertit en una
activitat que es fa servir recentment

en el treball plàstic, amb objectius
molt diversos. Aquesta activitats

permet a adults i infants expressar
situacions d’estrès o bloqueig

emocional pintant imatges
organitzades al voltant d’un centre.

El coneixement que els estudis ens proposen sobre l’evolució de les capacitats
plàstiques dels infants permet contextualitzar les produccions artístiques infantils
en funció de l’etapa de desenvolupament en què es troben els infants. Aquestes
etapes només són orientatives, ens ajuden a entendre l’aparició de determinades
produccions i ens alerten de possibles disfuncions que caldrà contrastar amb altres
instruments. Les activitats artístiques que es plantegen a l’aula, els materials i la
metodologia es dissenyen tenint en compte les capacitats i habilitats dels infants,
en funció de l’estadi evolutiu en què es troben. Per mitjà de les experiències
plàstiques es potencia la maduració de les formes d’expressió dels infants.

Els nous corrents pedagògics prioritzen el procés de producció de l’activitat
artística, no pas el resultat. Els infants han de manipular, tocar, olorar, provar
l’experiència artística i gaudir-ne, i l’adult ha de propiciar i motivar aquestes
accions. Un cop finalitzada l’activitat artística, l’adult i els iguals valoren el
resultat de la producció i potencien la confiança de l’infant en si mateix.
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Una etapa fonamental

L’evolució de l’infant en els
primers anys és molt important.
Comença amb moviments
incontrolats i amb poca
intencionalitat, i cada vegada
adquireix més precisió i control.
Aquest fet el fa gaudir, cada
vegada més, de les seves
produccions artístiques.

Materials i primeres
experiències

Durant els primers mesos es
poden proporcionar als infants
gran varietat de materials per
estimular els sentits com tocar
sorra, aigua, farina, etc...

S’aposta per una educació artística creativa que estimuli el pensament divergent
i la innovació. Avui en dia queden lluny les metodologies basades en la còpia
perfecta de models. L’art es converteix en un escenari ideal per treballar el respecte
a la diferència, la lliure creació, i també la confiança en un mateix i en les pròpies
capacitats comunicatives. El treball cooperatiu també és de gran importància: per
mitjà de les activitats artístiques els infants aprenen a compartir espai i materials
amb la resta.

1.2 Activitat plàstica i desenvolupament

Tots els infants tenen la capacitat de comunicar-se per mitjà del llenguatge plàstic,
el que cal és posar a la seva disposició recursos i tècniques que els permetin
experimentar amb aquest llenguatge per desenvolupar al màxim la capacitat
expressiva.

L’activitat plàstica va lligada íntimament al desenvolupament de l’infant
retroalimentant-se mútuament. D’una banda, a mesura que l’infant avança en el
seu desenvolupament s’amplien les seves capacitats per expressar-se mitjançant
el llenguatge plàstic. D’una altra banda, les experiències plàstiques ajuden al
desenvolupament integral de l’infant potenciant moltes àrees.

1.2.1 Evolució del llenguatge plàstic als primers anys

Nombrosos autors coincideixen en l’existència d’una seqüència previsible en el
desenvolupament de l’expressió plàstica infantil. Els infants passen per una sèrie
de fases a mesura que es desenvolupen físicament: de dalt a baix i de la base del
coll cap enfora. Primer les espatlles, els braços, les mans i, finalment, els dits.
Aquesta explicació ofereix una idea clara del perquè dels moviments de l’infant
i, per tant, de les diferents eines que serà capaç de manipular en cada etapa del
desenvolupament.

El coneixement que es té de l’evolució dels infants no vol dir que tots segueixin
necessàriament un mateix patró, atès que el patró maduratiu de cada infant és
diferent. En aquest sentit, no s’ha de forçar aquest procés i s’ha de deixar que cada
nen i nena segueixi el seu propi ritme.

1. El primer any. L’activitat plàstica durant aquest període és més limitada que en
estadis posteriors i es basa en donar a conèixer diferents formes, textures i colors
amb l’objectiu d’estimular l’observació, la percepció i el descobriment. És molt
important que durant aquesta etapa l’educador infantil proporcioni experiències
sensorials que potenciïn habilitats motrius i d’aprenentatge. Un aspecte fona-
mental d’aquesta etapa és l’estimulació del desenvolupament de la coordinació
oculomanual i bucomanual.
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A partir dels quatre mesos els infants són capaços de seguir la mirada, atès
que l’ull s’ha desenvolupat completament. És llavors quan podem introduir la
llum, el color i el moviment. Per aquest motiu podem penjar a l’aula mòbils,
titelles, composicions de colors vius. Tot plegat possibilita que l’infant observi
el moviment des de diferents posicions. També són molt aconsellables les pilotes
amb diferents textures i mides, mantes tàctils, sonalls (de fusta, metall, plàstic),
objectes tous, papers de gruixos diversos, etc.

Fins els sis mesos l’infant va acumulant experiències sensorials que potencien les
seves habilitats perceptives, motrius, d’aprenentatge i de memòria.

2. De 1 a 2 anys. Entre el primer i el segon any l’infant augmenta la seva
autonomia, controla molt més els moviments i pot agafar i manipular objectes
amb més seguretat. És aquest el moment oportú per introduir el treball amb les
mans.

L’educador infantil pot proposar treballs de manipulació amb papers de diferents
textures, i materials naturals com fulles, escorces, plomes, pedres, etc. És un
moment important per potenciar la capacitat d’observació, selecció, anàlisi i
descobriment.

Pel que fa a la decoració de l’aula, l’educador pot fer que els infants comencin a
col·laborar o bé amb l’estampació de les mans i peus amb pintura o bé enganxant
trossets de paper en un full. És un moment oportú per començar a potenciar la
imaginació i creativitat de l’infant valorant positivament les seves aportacions.

Amb dos anys podem proporcionar a l’infant encaixos de fusta, taulers de fusta per
picar, construccions, jocs de classificació, pales, galledes i recipients per omplir i
buidar, motlles i instruments per jugar amb aigua i sorra, contes tàctils, etc.

3. De 2 a 3 anys. Entre els dos i tres anys es veu una millora força elevada pel que
fa a la coordinació dels moviments. Augmenta considerablement la capacitat de
manipulació, fet que possibilita que l’educador introdueixi nous materials, com la
plastilina, la pintura de dits, les ceres, la pasta de sal, etc.

El mètode Montessori és molt més
que l’ús de materials especialitzats,

és la capacitat de l’educador i
educadora d’estimar i respectar els

infants com a persones i ser sensible
a les seves necessitats. En la imatge,

Maria Montessori amb el seu
alumnat (Londres, 1940).

El treball amb diferents tipus de pastes possibilita l’inici de l’experimentació
amassant, aplanant, pressionant amb el puny, pessigant, incrustant petits elements,
etc. Trobarem plastilines especialment toves que són molt interessants en aquesta
franja d’edat.

És molt interessant consultar el material que va crear Maria Montessori i que
ha esdevingut un dels aspectes més característics del mètode Montessori. La
pedagoga classificava aquest material en material per a l’educació motriu o de
la vida pràctica, material per a l’educació dels sentits i material específic.

Entre el material sensorial que podem fer servir en aquesta franja edat es destaca
la manipulació d’objectes amb diferents textures, diferents pesos, colors, formes i
longituds que preparen l’infant per a l’aprenentatge futur i milloren la coordinació
de moviments i la capacitat manipulativa.
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Entre els 5 i els 6 anys els
infants poden
responsabilitzar amb petites
tasques d’ordre i neteja dels
materials i l’espai.

4. De 3 a 4 anys. Entre tres i quatre anys l’infant ha progressat molt en el
desenvolupament motor. La capacitat de concentració ha augmentat i manifesta
gran curiositat per l’entorn i per les coses que l’envolten. També presenta una
millora de la capacitat de percepció i de representació visual.

És molt recomanable començar a
utilitzar diferents estris per modelar
fang o pastes de colors.

És aquest el moment oportú per oferir-los experimentar amb pinzells, punxons,
rodets, tisores de punta rodona, esponges, pals per modelar, canyetes per bufar,
ceres, pintures, guixos, retoladors, colors. També és interessant fer servir pastes
per modelar menys toves que en l’etapa anterior, com fang o pastes de colors que
s’assequen a l’aire.

Així mateix, s’introdueixen noves tècniques com el collage, el dibuix, la pintura,
l’estampació i el modelatge, amb les què l’infant va adquirint una major coordina-
ció oculomanual, un millor control del traç i l’aproximació a la llengua escrita.

Infant de quatre anys mostrant el seu
dibuix.

5. De 4 a 5 anys . Entre els quatre i els cinc anys els nens són capaços de
diferenciar formes, textures i colors. S’introdueixen noves tècniques i eines per tal
d’exercitar l’habilitat manual. Es poden proposar treballs de construcció, treballs
amb volums i la figura humana a través d’ombres projectades en una pantalla. La
seva coordinació és prou avançada. S’introdueix el concepte de l’espai.

Els dibuixos són cada cop més rics en detalls i comencen a representar l’entorn
que els envolta. Poc a poc van dominant la tècnica del dibuix al natural i del dibuix
de memòria. A través dels dibuixos els infants expressen els seus neguits, les seves
emocions i fantasies.

6. De 5 a 6 anys. Entre cinc i sis anys els infants identifiquen formes com el
triangle, el quadrat i la rodona, colors, textures i volums. Per aquest motiu el
llenguatge logicomatemàtic adquireix importància. Tenen un domini millor del
traç, fet que possibilita l’ampliació de les tècniques plàstiques amb d’altres de
més complexes i l’elaboració de dibuixos amb més precisió.

En aquesta etapa és important que els infants col·laborin en la neteja de l’aula. És
un moment ideal per treballar actituds de respecte, ordre, constància, autonomia
i participació. Es mostren molt més autònoms i participatius, i gaudeixen fent
treballs en grup.

Pel que fa a l’educador té la possibilitat d’oferir un gran ventall d’activitats
amb l’objectiu de refermar habilitats i fer descobrir nous camins. Els infants
identifiquen, diferencien, representen i expressen moltes més idees que en etapes
anteriors. És el moment en el qual el llenguatge escrit s’obre pas.

1.2.2 Evolució del llenguatge plàstic als primers anys

Les activitats artístiques –la plàstica, la música, la dansa, el teatre, etc.– estimulen
el desenvolupament integral dels infants. Les experiències plàstiques són de
gran utilitat per a l’adquisició de capacitats i habilitats com l’observació, la
comunicació, la concentració, l’atenció, l’orientació espacial, la percepció visual,
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la memòria, la creativitat, la iniciativa, la voluntat, etc., totes necessàries per a
l’aprenentatge escolar.

Les primeres experiències de manipulació dels infants potencien el
desenvolupant de la psicomotricitat fina i global millorant el control
sobre el propi cos, i aquest fet els fa interactuar amb més seguretat amb
l’entorn. Les activitats plàstiques també són precursores de l’adquisició de
la lectoescriptura.

Les realitzacions plàstiques també tenen un gran efecte en el desenvolupament
socioemocional de l’infant. Mitjançant les activitats plàstiques, els infants
accepten les seves possibilitats i els seus límits i, per tant, aprenen a acceptar-se tal
com són. En qualsevol activitat plàstica intervenen factors emocionals i afectius
que poden estimular o bloquejar les produccions dels infants. Sovint les activitats
plàstiques ajuden els infants a expressar sentiments que no poden comunicar amb
altres llenguatges.

Tanmateix, el treball en grup és una oportunitat primordial per treballar les
relacions entre iguals. L’activitat plàstica en grup fa que nens i nenes participin de
situacions en què s’ha de conjugar el treball individual i el col·lectiu, i per tant s’ha
d’aprendre a respectar l’espai dels altres, donar i demanar, compartir el material,
comprendre les necessitats i els interessos dels altres. D’aquesta manera l’activitat
plàstica ajuda a potenciar el desenvolupament moral de què ens parla Piaget.

El desenvolupament dels sentits també es veu afavorit per l’experiència plàstica.
Colors, formes, espais i textures es converteixen en estímuls indispensables per
al desenvolupament perceptiu de l’infant. És molt important oferir una gran
diversitat d’estímuls visuals, tàctils i sonors que enriqueixin les experiències
perceptives.

L’art també potencia el desenvolupament del sentit estètic en l’infant. En el cas
dels infants, quan ens referim a l’estètica fem referència a la capacitat d’organitzar
els elements plàstics de manera harmònica (color, línies i textures) per expressar
idees, sentiments i emocions. No hi ha patrons ni regles fixes per a l’estètica, però
sí hi ha una gran influència d’aspectes culturals.

El David de Miguel Angel s’ha
convertit en un exemple de bellesa

en l’art per les seves proporcions.

El terme estètica

L’estètica és una branca de la filosofia relacionada amb l’essència i la percepció de la
bellesa. També s’encarrega de qüestionar si la bellesa està present de manera objectiva
en les coses o si aquesta només existeix en la ment de l’individu; per tant, la seva finalitat
és mostrar si els objectes són percebuts d’una manera particular (la manera estètica) o si
els objectes tenen, en si mateixos, qualitats específiques o estètiques.

El terme estètica va ser encunyat el 1753 pel filòsof alemany Alexander Gottlieb, però
l’estudi de la naturalesa de la bellesa havia estat una constant durant segles. En el passat
va ser, sobretot, un problema que va preocupar els filòsofs. Des del segle XIX, els artistes
també han contribuït a enriquir aquest camp amb les seves opinions.

Segons Piaget, un dels objectius principals de l’educació és la creació de persones
capaces d’aportar noves coses al món i no de repetir el que ja està fet. Seguint
aquesta idea podem afirmar que l’art afavoreix en gran mesura el desenvolupament
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de les capacitats creatives de l’infant. Les experiències plàstiques potencien
l’expressió lliure, l’originalitat, la innovació i l’esperit crític. Davant de l’activitat
plàstica, l’infant selecciona, associa i integra coneixements i experiències, i així
obté un producte de nova creació.

La producció creativa serà més prolífera en funció del grau de motivació de
l’infant, per això és necessari un entorn estimulador que li ofereixi materials i
estratègies, i que en valori la producció plàstica i hi reconegui un valor comunica-
tiu.

1.3 El desenvolupament del llenguatge plàstic a l’escola

L’escola s’ha convertit en un entorn privilegiat per treballar el llenguatge plàstic
amb els més petits. De mica en mica s’ha deixat de banda la idea de la plàstica com
una activitat en què únicament es demana als infants pintar dibuixos estereotipats,
sense passar la ratlla i amb els colors que marca l’educador o educadora.

A l’escola bressol es treballa la plàstica des d’un plantejament creatiu, en què
l’infant pot experimentar lliurement amb materials i tècniques molt diverses
fins a trobar les més adequades per comunicar allò que vol expressar.

L’ambient escolar, i l’aula més
concretament ha d’estar impregnada
d’una atmosfera que convidi a gaudir
de l’art.

L’objectiu de l’entorn escolar respecte a l’art no és crear grans artistes sinó
acostar els infants al propi coneixement i creixement. Les activitats plàstiques
permeten treballar a l’escola l’adquisició d’hàbits, l’observació, la cooperació
i la creativitat. Per fer-ho és indispensable fomentar un ambient enriquidor.

La plàstica no la treballem solament a l’aula i en el moment de fer l’activitat, sinó
que tota l’escola ha de saber mirar i observar el que ens envolta. Hem d’educar el
gust per l’estètica i per la cultura artística, i hem d’intentar defugir els estereotips.

Des de les escoles s’ha de possibilitar que, durant el treball plàstic, els infants
entrin en contacte amb diferents materials; tant si són pintures, papers, colors,
etc. com materials que provenen del món quotidià, com peles de fruites, xocolata,
iogurts, almívar, pigments comestibles, etc. És sorprenent el resultat que ens pot
donar treballar amb materials diferents.

Els educadors infantils són els encarregats de provocar en els infants l’entusiasme
per les activitats, la sorpresa i, alhora, fer brollar el potencial expressiu i imaginatiu
d’aquests.
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S’entén per currículum el
conjunt d’objectius,

competències bàsiques,
continguts, mètodes
pedagògics i criteris

d’avaluació.

1.3.1 El llenguatge plàstic al currículum d’Educació Infantil

L’educador infantil pot dur a terme la seva tasca professional, entre d’altres
àmbits, en el sector de la docència. Per aquest motiu és essencial el coneixement
del currículum que regula l’etapa infantil. Per a tractar d’aquest apartat farem
referència al següent:

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

• Ordre ECI/3960/2007, de 19 de desembre, per la qual s’estableix el currícu-
lum i es regula l’ordenació de l’educació infantil.

• Decret 181/2008 (currículum del segon cicle de l’educació infantil).

La finalitat de l’educació infantil en els centres és contribuir al desenvolupament emocional
i afectiu, físic i motor, social i cognitiu, dels infants en col·laboració amb les famílies,
proporcionant-los un clima i entorn de confiança en què se sentin acollits i amb expectatives
d’aprenentatge.

Ordre ECI/3960/2007, de 19 de desembre, per la qual s’estableix el currículum i es regula

l’ordenació de l’educació infantil.

L’educació infantil és una etapa educativa configurada per dos cicles: el primer
cicle (llar d’infants), en què s’acullen els infants de zero a tres anys, i el segon
cicle (parvulari), amb infants de tres a sis anys. Tots dos cicles estan estretament
vinculats, i s’ha de procurar que es mantinguin en una relació de coherència i con-
tinuïtat, proporcionant als infants contextos educatius que ampliïn, diversifiquin,
complementin i si cal compensin les experiències viscudes en el context familiar.

El currículum d’educació infantil s’articula entorn d’unes capacitats comunes a
tota l’etapa que s’han de desenvolupar al llarg de dos cicles. Aquestes capacitats
són motrius, cognitives, emocionals, relacionals, i d’inserció i actuació social; i
s’organitzen entorn de quatre eixos competencials que es basen en la idea d’educar
per viure i conviure en el nostre món actual.

El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als in-
fants créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges
continuats i progressius, que continuaran en l’etapa d’educació primària amb el
desenvolupament de les competències bàsiques.

El desenvolupament de les capacitats

Les capacitats es desenvolupen entorn dels eixos següents:

1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma

• Progressar en el coneixement i domini del propi cos, en el moviment i la coordinació,
tot adonant-se de les seves possibilitats.

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva de si mateix i dels altres.

• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
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Estructuració de la
intervenció educativa

L’estructuració dels
aprenentatges en àrees ha
d’ajudar a sistematitzar i
planificar l’activitat docent, però
en cap cas implica presentar la
realitat parcel·lada. Es tracta de
relacionar els continguts de les
diferents àrees per globalitzar els
aprenentatges.

2. Aprendre a pensar i a comunicar

• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.

• Progressar en la comunicació i expressió ajustades als diferents contextos i situacions
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i
respecte, i participar gradualment en activitats socials i culturals.

• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills
i aprendre a actuar en conseqüència.

3. Aprendre a conviure i habitar en el món

• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica
de conflictes.

• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que portin cap a una
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Per al desenvolupament d’aquestes capacitats i la consecució progressiva dels
objectius, s’entén que la intervenció de les persones educadores ha d’actuar en
els tres àmbits d’experiència que tenen sentit per a l’infant de zero a sis anys i que
necessita per desenvolupar-se: un mateix, l’entorn i els llenguatges.

Aquests tres àmbits són els que la Llei orgànica 2/2006 estableix com l’estructu-
ració del currículum en tres àrees diferenciades:

• Descoberta d’un mateix i dels altres

• Descoberta de l’entorn

• Comunicació i llenguatges

L’àrea de Comunicació i Llenguatges integra els llenguatges corporal,
verbal, musical, matemàtic, plàstic i audiovisual com a formes de
comunicació que serveixen de nexe entre el món exterior i interior com a
elements simbòlics que possibiliten la representació de la realitat, l’expressió
de pensaments i sentiments, i la regulació de la pròpia conducta i la dels
altres.

Amb la mediació de l’adult els infants van descobrint l’ús dels diferents llen-
guatges i les seves possibilitats expressives per mitjà d’aquests, fins a esbrinar
quins consideren més adequats en funció del que vulguin representar o comunicar.
L’objectiu de l’educador és que l’infant adquireixi els codis propis de cada
llenguatge i que els utilitzi en funció de les seves intencions comunicatives.

L’infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diferents llenguatges
amb què es pot comunicar. Aquest progrés és possible quan l’entorn més
proper i significatiu l’atén, el reconeix, l’escolta, li respon i li ofereix eines
per explorar i avançar en aquests llenguatges. L’àrea de Comunicació i
Llenguatges acompleixen una triple funció: comunicativa, ludicocreativa
i representativa.
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La interiorització i l’ús dels diferents llenguatges ha de permetre a l’infant anar
esdevenint una persona capaç de comunicar-se i expressar-se de manera ajustada
als diferents contextos i situacions de comunicació habituals, augmentant la
creativitat, autonomia, seguretat i habilitats relacionals.

Els diferents llenguatges es presenten interrelacionats en uns mateixos blocs de
coneixements adreçats a desenvolupar capacitats, i en què els recursos lingüístics
i comunicatius també són clau per al desenvolupament personal i per a l’adquisició
de nous coneixements.

Els diferents usos i funcions dels diferents llenguatges es treballaran en un ambient
amb condicions favorables i en què es desenvolupi la comunicació tant verbal com
no verbal. Per això serà imprescindible establir una relació afectiva positiva entre
l’infant i la persona adulta, i també entre els mateixos infants.

Els objectius de l’àrea de Comunicació i Llenguatges són:

• Apropiar-se progressivament dels diferents llenguatges per expressar les
necessitats, preferències, sentiments, experiències i representacions de la
realitat.

• Experimentar i expressar-se utilitzant el llenguatge corporal, plàstic, musi-
cal i tecnològic per representar situacions, vivències, necessitats i elements
de l’entorn i provocar efectes estètics, mostrant interès i gaudi.

• Utilitzar la llengua com a instrument de comunicació, de representació,
d’aprenentatge i gaudi d’expressió d’idees i sentiments, i valorar la llengua
oral como un mitjà de regulació de la conducta personal i de la convivència.

• Comprendre les intencions comunicatives i els missatges dels altres infants
i adults familiaritzant-se amb les normes que regeixen els intercanvis
comunicatius i adoptant una actitud favorable envers la comunicació tant
amb la llengua pròpia com amb l’estrangera.

• Acostar-se a les produccions de tradició cultural. Comprendre, recitar,
explicar i recrear alguns textos literaris mostrant actituds de valoració, gaudi
i interès.

• Desenvolupar la curiositat i la creativitat interactuant amb produccions
plàstiques, audiovisuals i tecnològiques, teatrals o musicals, o amb danses,
mitjançant la utilització de tècniques diverses.

• Iniciar-se en l’ús social de la lectura i l’escriptura explorant-ne el funciona-
ment i valorant-les com a instruments de comunicació.

• Iniciar-se en l’ús oral d’una llengua estrangera amb intenció comunicativa
en activitats relacionades amb les situacions habituals de l’aula.

• Iniciar-se en l’ús d’instruments tecnològics, valorant-ne el potencial com
a afavoridors de comunicació i d’expressió, i com a font d’informació i
diversificació d’aprenentatges.
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Els infants gaudeixen de
l’elaboració de projectes
col·lectius i de l’observació
de diferents produccions
artístiques presents en
l’entorn.

Els continguts d’aquesta àrea apareixen agrupats en blocs i són diferents en funció
del cicle (taula 1.1).

Taula 1.1. Continguts en funció del cicle

Primer cicle Segon cicle

Bloc 1 Comunicació verbal Llenguatge audiovisual i tecnologies de la
informació i la comunicació.

Bloc 2 Altres formes de comunicació:
plàstica, musical i corporal.

Llenguatge audiovisual i tecnologies de la
informació i la comunicació

Bloc 3 Llenguatge artístic

Bloc 4 Llenguatge corporal

Pel que fa al primer cicle és en el bloc 2 on trobem desenvolupats els continguts
relatius al llenguatge plàstic. En aquest bloc és fa un èmfasi especial en la
necessitat de treballar la percepció i l’exploració mitjançant la manipulació de
materials diversos (ceres, aigua, sorra, masses, etc.), utilitzant diferents instru-
ments (pinzells, esponges, rodets, etc.) i desenvolupant textures, colors i olors, en
l’elaboració de produccions plàstiques.

En aquesta etapa s’inicia la utilització de tècniques bàsiques (dibuix, pintura,
collage, estampacions, modelatge) i destreses (arrugar, enganxar, etc.). Es treballa
la cura dels materials, instruments i espais mostrant interès i respecte per les
pròpies produccions i per les dels altres.

Els infants presenten una gran curiositat per representar i reconèixer la pròpia
imatge, com també la d’altres persones de l’entorn familiar i escolar a partir
de representacions gràfiques o audiovisuals. L’objectiu és arribar a expressar i
comunicar experiències, fets, emocions i sentiments mitjançant la manipulació i
transformació de diferents materials plàstics.

Pel que fa al segon cicle d’educació infantil és en el bloc 3 on trobem referenciada
l’activitat plàstica susceptible de ser treballada amb infants de tres a sis anys. El
llenguatge artístic fa referència tant al plàstic com al musical. El llenguatge plàstic
té un sentit educatiu que inclou la manipulació de materials, textures, objectes i ins-
truments, com també un acostament progressiu a les produccions plàstiques amb
espontaneïtat expressiva que estimula l’adquisició de noves habilitats, despertant
la sensibilitat estètica i creativa.

Pel que fa al llenguatge plàstic, és de gran importància l’experimentació i descobri-
ment d’alguns elements que el configuren (línia, forma, color, textura, espai, etc.).
Els infants utilitzen les produccions plàstiques elaborades amb diferents materials
i tècniques per comunicar sentiments, emocions, fets i fantasies. Cada vegada
mostren més interès i criteri per interpretar i valorar les obres plàstiques presents
en l’entorn.
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1.3.2 El paper de l’educador i l’educadora

La intervenció de l’educador o educadora en l’activitat plàstica ha de complir els
objectius següents:

• Afavorir el naixement, desenvolupament i enriquiment de l’expressió plàs-
tica i espontània dels infants.

• Oferir els diversos materials plàstics i les tècniques que té al seu abast.

• L’actuació del professional és clau per fer possible la planificació d’activi-
tats adequades i significatives a cada franja d’edat.

• Respectar les seves exploracions, els seus descobriments, els seus ritmes i
manera personal d’expressar-se.

• Donar suport als interessos dels infants i no suplantar-los pel gust i el criteri
estètic dels adults.

• Aprofitar la connexió natural de l’expressió plàstica amb qualsevol joc o
experiència d’expressió corporal.

El paper de l’educador és fonamental per al desenvolupament de l’expressió
plàstica dels infants. No solament per la responsabilitat d’oferir a l’infant un
espai motivador amb materials i tècniques diverses, sinó també per escoltar
les seves explicacions, animar-lo a descobrir l’entorn, i provocar la reflexió
sobre les seves produccions i les dels altres, etc.

L’educador s’encarrega de posar a l’abast el material de l’entorn perquè els infants
experimentin i desenvolupin amb llibertat els fonaments del llenguatge plàstic.
Un cop els infants han experimentat les sensacions amb els materials, actuen per
transformar-los tot impregnant-los dels seus impulsos, les seves intencions i les
seves emocions. Per aconseguir-ho cal proposar activitats variades amb materials
mal·leables i que permetin deixar empremtes que perdurin en el temps.

S’han de fer propostes per iniciar-se en el domini dels instruments gràfics –retola-
dors, pinzells, ceres, llapis, etc.–, que provocaran el desenvolupament progressiu
del dibuix com un element més del desenvolupament simbòlic.

És important guardar tots els treballs,
fet que facilitarà l’avaluació contínua
de l’activitat plàstica i ens permetrà
prendre decisions sobre el progrés

dels infants.

És molt important establir un diàleg amb els infants amb els dibuixos al davant
per poder comentar, fer preguntes, fer constatacions, etc. El nen s’ha de poder
sentir escoltat i acompanyat i ha de percebre que el que ha fet és important per
a nosaltres. Quan es tracta de dibuixos lliures l’educador ha de preguntar-li què
ha dibuixat, quines característiques presenten els personatges dibuixats, etc... Si
som a la fase del gargot amb nom, podem escriure el nom sobre el dibuix per
recordar-lo posteriorment.

Les activitats plàstiques s’han de seqüenciar i s’ha de donar el temps necessari per
acabar l’activitat. És adient que mentre els infants dibuixen, la figura de l’educador
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estigui present en un lloc estratègic des d’on es pugui observar el treball en els
diferents racons de l’aula.

Les eines que es posen a l’abast s’han d’ajustar a les possibilitats motrius dels
infants i han de permetre un grafisme cada vegada més precís. Per això en tota
activitat plàstica s’ha de tenir en compte el procés maduratiu de l’infant en totes
les àrees. A més, és convenient explorar les possibilitats d’aquests instruments
i del mateix gest graficoplàstic, en diferents plans de l’espai (vertical, inclinat,
horitzontal, etc.) i en diferents formats (paper gran, pissarra...), sense oblidar
els editors gràfics, que permetran als infants explorar, experimentar i crear amb
aquesta tècnica digital.

També cal donar el protagonisme que es mereix al volum. Els infants han de tenir
l’oportunitat d’observar i crear obres amb volum, per la qual cosa cal preveure l’ús
de diferents tècniques i materials que ho permetin: fang, pasta de sal, material de
rebuig, objectes de l’entorn, etc.

L’educador ha de tenir una actitud oberta a l’acceptació de les diferents propos-
tes artístiques infantils que potenciï la creativitat i l’expressió artística lliure. En
la mesura del possible, s’ha d’evitar criticar les produccions artístiques infantils,
tot i que de manera molt subtil podem fer propostes de millora que els ajudin
a expressar els seus objectius. Per això també és molt important oferir nous
materials, deixar més temps i respectar els ritmes de treball de cada infant.

És possible que s’observi que a un infant determinat no li agrada, per exemple,
dibuixar i, en canvi, li agrada modelar el fang. En aquest cas, els professionals
han d’estar atents i analitzar el perquè de la situació. No s’ha de forçar l’infant a
participar d’una activitat que no li agrada sinó que se li han de donar alternatives.
Però, alhora, de mica en mica s’ha acostar l’activitat plàstica a l’infant de manera
que en gaudeixi.

L’exploració del llenguatge visual i plàstic també incorpora una dimensió con-
templativa. Cal educar la mirada, l’apreciació artística, el plaer d’observar, les
possibles interpretacions. Per això, cal preveure temps i recursos per mirar obres
d’art (les pròpies dels infants i d’autors coneguts).

Les sortides a exposicions i museus poden anar molt bé per aproximar l’infant a
obres d’art del nostre entorn. Les obres d’art observades també poden ser el punt
de partida per a altres propostes plàstiques, musicals o verbals. Per exemple: fer
un quadre a partir d’un fragment de l’obra observada, representar amb el cos el
moviment d’una escultura, etc.

Es proposa organitzar espais fixos on els infants puguin explorar
habitualment la seva capacitat expressiva i comunicativa. En aquest sentit,
es poden organitzar racons i tallers on l’infant pot trobar eines i materials
per a l’exploració i obres d’art per provocar la seva activitat.

Els educadors han de valorar la incidència de les noves modalitats de comunicació,
producció i cerca d’informació que aporta Internet. La integració de les tecnologi-
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es de la informació i de la comunicació en els aprenentatges de les diferents àrees
servirà al professorat com a mitjà per organitzar, aplicar i presentar la informació
en diferents formats, i també a l’alumnat per iniciar-s’hi.

Una de les tasques fonamentals de l’educador és la de motivació envers l’activitat
plàstica. Seguint l’exemple dels mestres de la Reggio Emilia, es considera
fonamental el diàleg amb l’infant per motivar la producció plàstica. La motivació
més productiva consisteix a ensenyar als infants a ser conscients de la concentració
i de l’ambient. Per exemple: quan un infant ha de dibuixar un arbre se l’ensenya
a observar-lo, a sentir-lo, a examinar les formes del tronc, de les fulles, que les
olorin per poder dibuixar imatges que permetin crear art.

Proposta educativa de Reggio Emilia

La proposta educativa de Reggio Emilia és el resultat del treball en col·laboració de Loris
Malaguzzi amb els centres d’infància i preescolars de la municipalitat de Reggio Emilia. El
seu concepte educatiu centra l’interès en cada infant, però no considerat aïlladament, sinó
en relació amb la família, altres infants, els mestres, l’ambient de l’escola, la comunitat i
la societat en general. Aquesta proposta organitza el treball infantil per projectes, entesos
com a investigacions profundes que poden començar amb qualsevol esdeveniment casual.
Els projectes poden durar des d’alguns dies fins a diversos mesos.

Educadors i educadores infantils són els encarregats d’idear activitats,
proposar-les, proporcionar els materials necessaris, facilitar aquestes
activitats, observar-ne el desenvolupament, estar presents i ser al costat dels
infants sempre que els necessitin.

1.3.3 Vers un llenguatge plàstic no sexista ni estereotipat

Una de les funcions principals que ha de complir l’educador, en qualsevol nivell en
què dugui a terme l’acció educativa, és formar una consciència crítica en l’alumnat.
Per aconseguir-ho cal detectar i evitar els múltiples estereotips que interfereixen
en l’acció educativa.

En la línia del que proposa Imanol Aguirre en el seu article “Estereotipo, inte-
gración cultural y creatividad”, publicat en la revista Educación Artística y Arte
Infantil, podem afirmar que el repte principal de la didàctica de les arts en les
primeres etapes del procés educatiu és la motivació envers la producció creativa,
per contrarestar la pèrdua progressiva de creativitat i imaginació manifesta en els
infants en etapes posteriors.

Els nous corrents en educació artística proposen per als educadors i educadores
una revisió profunda de les múltiples influències que reben els infants i que afecten
en el seu desenvolupament artístic. Entre d’altres trobem influències dels mitjans
audiovisuals, els estereotips de gènere ocults en el llenguatge, i en la mateixa
didàctica artística, i les interferències dels adults.
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Interferències i estereotips

Multitud de defensors de l’educació artística basada en la producció creativa
afirmen que entorn social i l’escola, conjuntament, contribueixen a la pèrdua
progressiva de l’espontaneïtat expressiva infantil.

“Alguns i algunes mestres, davant la manera intuïtiva amb què pinten els infants, tendeixen
a imposar-los els seus propis esquemes sobre colors, proporcions i manera de pintar. La
discrepància entre els gustos de l’adult i la manera en què s’expressa l’infant és la causa
de la majoria de les dificultats que sorgeixen i impedeixen que els nens i nenes utilitzin l’art
com un veritable mitjà d’autoexpressió.”

V. Lowenfeld (1971). Desarrollo de la capacidad creadora (pàg. 7).

Per evitar la pèrdua progressiva d’espontaneïtat en les produccions artístiques dels
infants i potenciar així la creativitat, cal evitar les interferències de l’adult.

En el cas dels educadors no es tracta de deixar experimentar lliurement amb
material plàstic sense cap directriu. Tampoc es tracta de no ensenyar les tècni-
ques plàstiques, sinó de potenciar els esquemes i evitar els estereotips. Convé
diferenciar aquests dos termes per evitar confusions terminològiques.

L’esquema és el concepte que ha adquirit l’infant respecte a un objecte, i
que repeteix contínuament mentre no apareix una experiència intencional que
l’influeixi i el canviï.

La diferència entre l’ús repetit d’un esquema i l’ús d’estereotips és que
l’esquema és flexible i presenta variacions mentre que les repeticions
estereotipades són exactament iguals.

Quan ens referim a l’esquema fem referència a la solució plàstica mitjançant la
qual es representa un objecte o qualsevol element de la realitat. Per tant, tota obra
d’art és esquemàtica i les produccions plàstiques infantils també són esquematitza-
cions. Però el problema de la manca d’espontaneïtat en les produccions infantils
no és l’esquematització, sinó el moment en què els esquemes es converteixen en
estereotips. L’estereotip és un esquema configurat prèviament que es reprodueix
de manera repetitiva i acrítica, on no trobem cap mena d’elaboració personal.

Val a dir que l’esquematització està subjecta a convencions culturals. De fet el
procés d’esquematització és el que ajuda els infants a entendre la realitat cultural
en què es mouen. A mesura que l’infant pren consciència dels símbols i signes
de la seva cultura, comença a dominar els codis que li permeten comunicar-se
i entendre la realitat. En el cas de la comunicació plàstica, l’infant aprèn els
elements plàstics que fan de la realització artística una producció intel·ligible per
l’ntorn.

Per exemple: un infant aprèn quins elements fan que el seu dibuix d’una casa
sigui interpretat per l’adult com a tal. Aquest procés és normal i correcte, del que
es tracta és que, un cop l’infant coneix i representa un esquema cultural per mitjà
d’elements plàstics, tingui la llibertat d’afegir-hi elements diferenciadors producte
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de la seva experiència o imaginació, i aquests han de ser valorats positivament per
l’adult.

Sovint els adults interfereixen en l’evolució graficoplàstica dels infants,
condicionant-la i limitant-la. Lluny de tenir aquest objectiu, el que l’adult cerca
és transmetre els trets culturals i ajudar els infants a configurar els seus esquemes.
Algunes de les interferències més conegudes són:

1. Imposició de solucions gràfiques. En aquest cas, el que fa l’adult és formular
preguntes i obligar a acceptar les propostes que s’ofereixen per modificar la
producció infantil. Per exemple, els infants més petits de quatre anys poden
manipular plastilina sense tenir la intenció de fer una forma concreta o voler
expressar una idea. De vegades només exploren, fan ús dels sentits i s’ho
passen bé. En canvi, l’adult sovint fa preguntes sobre el que l’infant crea, i això
l’obliga a pensar una resposta correcta per a allò que aparentment no presenta
cap correspondència amb un esquema establert. Quan l’infant respon, l’adult,
benintencionat, sol oferir-li una mostra de com hauria de ser el resultat de la seva
producció segons el model adult, la seva experiència, les seves habilitats i el seu
gust estètic. D’aquesta manera ofereix a l’infant un model que, sense tenir aquesta
funció inicial, en limita les possibilitats.

Els adults han de conèixer els trets més característics de l’evolució graficoplàstica
infantil. Els infants, quan pinten, dibuixen o modelen, estan convençuts que el
significat de les seves produccions és entès per l’adult.

2. Còpia de models dels adults. Els educadors solen oferir als infants models de
dibuixos per copiar. La còpia és vàlida en algunes situacions, però per iniciar una
activitat és preferible incentivar amb activitats com:

• L’observació directa de la realitat (observar un arbre i dibuixar-lo).

• L’evocació d’experiències passades (visitar el zoo i després fer un dibuix).

• Narracions reals o fantàstiques (narració d’una història per part de l’educa-
dor o educadora i fer un dibuix relacionat amb aquesta).

La còpia entre els infants és difícil d’evitar, però en la mesura del possible s’ha de
controlar. La imitació és una mitjà fonamental amb el qual els infants aprenen i,
conscientment o inconscientment, busquen ser acceptats.

3. Influència de dibuixos comercials. Els mitjans audiovisuals tenen un paper
fonamental en les interferències en les produccions artístiques infantils. Quan
l’educador demana a l’alumnat que faci un dibuix lliure, una gran part reprodueix
imatges dels protagonistes dels dibuixos animats. Aquesta pràctica no s’ha de
reprimir però sí evitar.

Una manera d’evitar la influència dels mitjans de comunicació en els dibuixos és
aconseguir que els infants se sentin segurs de les seves produccions graficoplàsti-
ques sense necessitat d’imitar els models. Hem d’inculcar el valor de l’esforç de
crear coses noves que seran de gran valor als ulls de l’adult.
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Rosa o blau? El gènere de l’activitat plàstica

En el món de l’art, com en altres àmbits de la cultura, s’ha pensat fins fa poc que la
contribució femenina era poc significativa. Gràcies a les publicacions de diverses
historiadores de l’art, avui coneixem l’existència de dones artistes en gairebé totes
les èpoques, fins i tot s’han recuperat obres fetes per dones que s’havien atribuït
inicialment a homes.

Durant segles, i fins i tot avui en dia, hi ha hagut restriccions en l’accés de les dones
al món artístic. Per evitar continuar amb aquesta inèrcia d’invisibilitat és important
acostar als infants, de la mateixa manera que es fa amb els artistes masculins, les
artistes femenines que han destacat per la seva contribució a l’art. També hem
d’animar nois i noies a potenciar al màxim les seves capacitats artístiques lluny de
la variable del gènere.

Frida Kahlo (1907-1954),
reconeguda pintora mexicana.

Com en gairebé totes les cultures allò masculí s’ha equiparat a la superioritat, el
pensament, l’acció i l’agressivitat, en canvi els trets femenins han estat caracte-
ritzats per la inferioritat, la passivitat i la submissió. Aquesta diferenciació entre
la “feminitat” i la “masculinitat” ha estat la causa que les dones estiguessin en
situació d’inferioritat i, per tant, de dependència dels homes.

En totes les èpoques trobarem exemples de dones que no van acceptar aquests
preceptes i que van lluitar, fins i tot a vegades amb la seva pròpia vida, per igualar
els drets entre homes i dones pel que fa a l’educació i al treball. Avui en dia els
mitjans de comunicació i la publicitat són els aparadors en què es potencien els
arquetips de la dona i l’home.

Garantir una educació igual per a nens i nenes és l’objectiu principal de les nostres
escoles. Ser nen o nena no estableix un desenvolupament en les trajectòries
personals, però és un factor que influeix en les pautes i valors socials assignats
en funció del sexe. Per superar aquestes diferències i evitar que es continuïn
reproduint en l’entorn escolar, és necessari dotar el professorat de la formació
adequada per fer-lo conscient de la seva tasca d’evitar continuar transmetent els
estereotips de gènere.

La coeducació és la clau perquè tots els infants siguin educats amb les
mateixes oportunitats independentment del sexe. És un estil educatiu i
un procés de transformació social que permet educar nens i nenes en la
convivència, el respecte i la igualtat d’oportunitats.

Qualsevol estratègia que es dugui a terme, i dintre d’una concepció no sexista de
l’activitat plàstica, requereix la revisió dels materials, dels recursos i del mateix
llenguatge, tot per propiciar situacions d’aprenentatge en què nenes i nens tinguin
les mateixes oportunitats per desenvolupar l’autoconcepte i l’autoestima.

L’educació no sexista ha de garantir un accés igualitari al coneixement i al
reconeixement.

És necessari que els moments dedicats a les activitats plàstiques serveixin per no
admetre estereotips de gènere. En els dibuixos i pintures lliures haurem d’observar
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Entenem l’expressió plàstica
com una via d’interacció i de
comunicació de l’infant amb

l’entorn físic i social.

si els protagonistes són masculins o femenins i quins trets els caracteritzen, quines
activitats fan i en quins espais es mouen, quins tipus de relació es donen entre els
personatges, etc.

Detectar els estereotips sexistes en la primera infància i proporcionar espais
d’igualtat d’oportunitats és una tasca fonamental dels educadors.

1.4 La creativitat i l’art infantil

L’ objectiu principal de l’expressió plàstica en l’educació infantil és utilitzar
qualsevol procés gràfic i gaudir-ne, per manifestar-se de manera espontània i
comunicar-se amb l’entorn. L’activitat plàstica ha de fomentar la creativitat dels
infants, ha de possibilitar l’expressió lliure abordant l’aprenentatge de manera
flexible i creativa.

L’expressió plàstica permet el treball de la creativitat, ja que és un element de
comunicació amb el qual l’infant pot entrar en contacte de manera activa i directa,
i multiplicar així els seus recursos expressius. Però la creativitat no és propietat
exclusiva de la creació artística, sinó que es pot aplicar a infinits camps del
comportament. Això sí, tant l’educació com l’art no es poden concebre fora dels
paràmetres de la creativitat.

Entenem per creativitat la capacitat per captar estímuls i transformar-los en
expressions o idees amb nous significats. És un procés que implica generar
noves idees o conceptes, és a dir, és l’acte de fer una cosa nova.

1.4.1 Història del concepte creativitat

Durant mil anys el concepte creativitat no va existir en la filosofia, ni en la teologia,
ni en l’art. Els grecs no van utilitzar aquest terme i els romans mai no el van
aplicar a aquest camp. Durant els següents mil anys fou abordat exclusivament
per la teologia, creator era sinònim de Déu i es va continuar utilitzant en aquest
sentit fins a arribar a la Il·lustració.

Al segle XIX el terme creador s’incorpora al llenguatge de l’art i és sinònim
d’artista. Apareixen noves expressions, com l’adjectiu creatiu i el substantiu
creativitat. Arribats al segle XX, el terme creativitat s’aplica a tota manifestació
cultural. A més, també es parla de creativitat en la ciència, la política o la
tecnologia.

El concepte creativitat s’ha estudiat des de molts punts de vista. No hi ha acord
respecte a què és un pensament creatiu. Es parla de la capacitat de percebre els
problemes d’una manera nova i original, de la producció d’esquemes nous de
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coneixement, de la capacitat de reestructurar els sistemes de coneixement, etc.
Però no s’ha arribat a una manera estandarditzada de mesurar-la.

La creativitat també ha estat atribuïda a diverses fonts, com la intervenció divina,
els processos cognitius, l’entorn social, els trets de la personalitat, l’atzar.

La creativitat no és un monopoli dels genis, tots tenim un potencial creatiu i,
per tant, és creatiu el que desenvolupa el seu potencial. Això no vol dir que
tots siguem igual de creatius, sinó que cadascú té els seus propis talents.

L’any 1950, el psicòleg nord-americà Guilford va afirmar en una conferència que
les proves d’intel·ligència i, en general, els exàmens no preveien més que una sola
resposta encertada per a cada pregunta. Les respostes originals quedaven excloses
i d’aquesta manera es fomentava el conformisme i la manca de creativitat. Llavors
Guilford va fer referència a dos tipus de pensament: el pensament convergent i el
pensament divergent.

• Pensament convergent: és el que es dirigeix a trobar una solució conven-
cional, convenient i apropiada a un problema.

• Pensament divergent: és el pensament creatiu, la destresa per descobrir
respostes o solucions originals per a un problema.

Segons Guilford les solucions que presenten les persones creatives als problemes
tenen en comú algunes característiques concretes: fluïdesa, flexibilitat, originalitat
i elaboració.

• Fluïdesa. És la facilitat amb què les idees són generades. Es pot demostrar
pel nombre d’idees que sorgeixen en un període de temps determinat.
Podríem dir que és l’aspecte quantitatiu de la creativitat.

• Flexibilitat. És l’habilitat que té el subjecte per adaptar, redefinir, reinter-
pretar i prendre una altra tàctica per arribar a la solució d’un problema. Fa
referència a l’aspecte qualitatiu de la creativitat.

• Originalitat. Fa referència al fet que la solució trobada sigui única o
diferent de les trobades anteriorment.

• Elaboració. És el grau de desenvolupament de les idees produïdes. L’ela-
boració del pensament es demostra per la complexitat en l’execució de la
tasca.

La majoria d’autors coincideixen a afirmar que els tres aspectes que defineixen la
creativitat són:

• Conducta peculiar de cerca, detecció i solució de problemes

• Originalitat en els processos de pensament i en els productes

• Novetat per al subjecte productor
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1.4.2 La creativitat dels infants

L’activitat creadora es manifesta amb més freqüència entre els dos i els cinc anys.
Podríem afirmar que els infants són creatius per naturalesa i ho demostren en
àmbits molt diversos.

La creativitat innata dels infants és un tresor que els adults han de saber potenciar
o, com a mínim, no reprimir.

Descobrir el potencial creatiu dels infants és l’objectiu de pares, mares, educadors
i educadores, però de vegades no el saben reconèixer i confonen els actes creatius
infantils amb comportaments poc respectuosos amb les normes. L’adult té en les
seves mans la capacitat per ensenyar a l’infant a ser dependent o independent dels
altres, a confiar o no en les pròpies produccions, i a utilitzar la creativitat o a
anul·lar-la completament.

La creativitat necessita un ambient
afavoridor que possibiliti i faciliti jugar
amb les idees i expressar lliurement.

L’infant necessita estímuls que
l’incitin i el provoquin.

Perquè un infant desenvolupi la capacitat creativa ha de tenir un entorn afavoridor
tant a l’escola com en la família. L’adult que vol potenciar la capacitat creativa de
l’infant ha de poder “sortir del motlle” i ha de veure el nen com un ésser creatiu
lluny de l’estereotip de l’infant. És necessari que doni llibertat d’expressió i acció
però també de reflexió.

En el dia a dia l’infant fa ús dels sentits i observa, escolta, analitza i d’aquesta
manera descobreix els problemes que l’envolten. Fent ús dels sentits i manipulant
els materials que l’envolten, l’infant busca solucions per als problemes que troba.
Analitza, selecciona, sintetitza, organitza, prova i avalua els resultats. L’execució
lliure de totes aquestes accions potencia la creativitat infantil.

Per potenciar la creativitat infantil podem proposar algunes accions:

• Contribuir a estimular el desenvolupament i l’aprenentatge dels nens:
no inhibint els desitjos d’expressar-se cantant, ballant, escrivint, pintant o
jugant.

• Deixar que els infants experimentin per ells mateixos: la creativitat
infantil és diferent de la creativitat en l’edat adulta. Durant la infantesa
no es pot evitar ser creatiu. Tot és espontani i flueix sense obstacles. Els
infants observen, pregunten, es llencen sense por a la pura experimentació.
Per a ells crear és una font de benestar i de felicitat. Per això mai no ens
deixaran de sorprendre les creacions artístiques dels més petits.

• Mantenir una actitud d’escolta: els infants saben quan no se’ls està
escoltant. L’actitud d’escolta, a més, afavoreix que se sentin més segurs
i que vulguin compartir les seves produccions.

• Respectar les preguntes i les idees imaginatives.

• No fer judicis: si un nen expressa insatisfacció davant de la seva pròpia feina
l’hem d’animar perquè la transformi partint dels aspectes que li agraden,
allunyant-lo del desig de la perfecció.
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• Transmetre confiança: els infants busquen el suport dels adults. Una sola
paraula d’ànim, una carícia, poden donar-li la seguretat que necessita.

Com que sovint no hi ha res millor que aprendre què no s’ha de fer per fer-ho
millor, aportem el que Carballo identifica com les característiques que presenta
l’educador inhibidores del desenvolupament de la creativitat:

• Dóna molta rellevància a aspectes com l’autoritarisme, la disciplina i els
rols d’estatus a l’aula.

• Denota insensibilitat davant de les necessitats intel·lectuals i emocionals de
l’alumnat.

• Es preocupa excessivament per la seva funció de subministrador d’informa-
ció.

1.4.3 L’art infantil com a mitjà per al desenvolupament de la
creativitat

Herberd Read reprèn les teories de Plató i defensa la importància de les activitats
artístiques com a mitjà educatiu idoni per al desenvolupament de l’ésser humà.
Mitjançant les activitats artístiques l’infant té l’oportunitat d’experimentar amb
diferents materials i eines, i pot arribar a plantejar i resoldre problemes molt
diversos.

Herbert Read (1893-1968)

L’educació artística es converteix en un pilar fonamental de l’educació infantil
per la seva capacitat potenciadora del pensament divergent. En aquest context no
hi ha respostes correctes i s’accepten totes les solucions possibles per als proble-
mes que es presenten. D’aquesta manera s’estimula la fluïdesa i la flexibilitat del
pensament, característiques pròpies de la creativitat.

Les experiències artístiques no solament són importants pel que aporten al procés
evolutiu, sinó també perquè potencien el desenvolupament de l’autoafirmació i la
creativitat.

Molts autors coincideixen a opinar que és preferible utilitzar les activitats artís-
tiques per desenvolupar la creativitat dels infants que buscar la perfecció en les
produccions.

Quan s’avalua l’activitat artística infantil s’ha de tenir molt en compte l’estadi
evolutiu en què es troba l’infant. Tant o més importants que aquest aspecte són el
context de l’infant, la motivació de la producció i els seus propòsits.

“Encara que les tècniques són importants, s’han de mantenir com un mitjà subordinat a
una finalitat, i mai poden convertir-se en la finalitat per si mateixes. No és la tècnica
qui expressa sinó el mitjà a través del qual s’expressen els sentiments i les emocions.
Concentrar l’atenció en els materials que es fan servir o en l’execució correcta de la tècnica
significa ignorar el fet fonamental que l’art sorgeix de l’ésser humà i no dels materials.”

Lowenfeld; Brittain (1972). Desarrollo de la capacidad creadora (pàg. 96)
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La pintura, el modelatge, el
dibuix o el collage són
algunes de les tècniques
plàstiques més habituals
per treballar amb infants.

2. Recursos i tècniques d’expressió i comunicació plàstica infantil

Els infants es comencen a expressar plàsticament molt aviat, aproximadament cap
a l’any. És un acte que els aporta plaer, curiositat i fascinació. Tant és el suport
en què ho facin o el material amb què treballin, la qüestió és fer.

El dibuix i la pintura són les activitats plàstiques per excel·lència. Ambdues són
formes d’expressió que faciliten la comunicació del nen amb l’adult i amb els altres
infants, potencien la imaginació i afavoreixen l’exteriorització de sentiments. Per
a l’infant són enteses com un joc, com un fet espontani que pot iniciar-se a partir
de l’any.

La base d’aquesta gratificació lúdica és en el plaer que l’infant obté en observar
les marques que deixa en el paper o altres suports. Al principi no hi ha cap actitud
premeditada del que farà, ni tampoc sap quan acabarà el treball. En realitat, fer
moviments amb la mà i el braç, amunt i avall, a dreta i esquerra, és un pur plaer.

El llenguatge plàstic inclou la manipulació de materials, textures i instruments lú-
dics que permeten entrenar habilitats i afavorir el desenvolupament sensoriomotor
mitjançant la creació de produccions plàstiques.

Les activitats plàstiques es coneixen comunament com a manualitats perquè les
mans són en gran mesura les eines que es fan servir per dur a terme les produccions
plàstiques: dibuixar, pintar, retallar, modelar, etc.

2.1 El dibuix infantil

Durant els primers anys, l’infant traça línies, fa gargots, pinta a les parets o en
qualsevol lloc que pugui. A primera vista semblen gargots sense sentit, però en
realitat arriben a ser senyals que reflecteixen desitjos, emocions i pors que mostren
els diferents ritmes biològics i psicològics.

L’infant se sent protagonista de l’activitat. No hi ha normes ni pautes establertes.
A més també se sent creador de formes que no existeixen i això el gratifica, ja que
entra en contacte amb el món que l’envolta.

La capacitat creativa i els diferents tipus de traços que els infants poden fer estan
intrínsecament relacionats amb la seva maduració, tant física com psicològica.

Els infants memoritzen noves
estructures plàstiques a mesura que
evolucionen i amb el temps les van
modificant i perfilant.

L’evolució psicològica i cognitiva d’infants és decisiva per conèixer el nivell
gràfic i les capacitats creatives i expressives. Per poder comprendre millor
l’evolució d’aquests processos és necessari esmentar els postulats de Piaget i el
seu esquema sobre el desenvolupament cognitiu.
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Aquest biòleg suïs va elaborar a la dècada de 1930 la que, durant molt de
temps, ha estat la única descripció sistemàtica del desenvolupament cognitiu humà.
Aquest autor es va interessar específicament pel desenvolupament intel·lectual i,
en concret, en com, a partir del funcionament del nadó, es construeixen les formes
superiors i complexes del raonament abstracte, típic de l’adult. L’autor diferencia
quatre períodes dels 0 als 12 anys. Vegeu els dos primers períodes, relacionats
amb l’educació infantil:

1. Període sensoriomotor (0-2 anys). Els actes són reflexos, distingeix la
imatge de la mare i és capaç d’agafar objectes. Apareix la intel·ligència
pràctica a l’hora de manipular objectes i la noció de causalitat (estirar
un cordill per fer anar el sonall). Adquireix la noció de permanència de
l’objecte, és a dir, les persones, els objectes continuen existint encara que
l’infant no els vegi. Formalitza esquemes amb accions molt simples que
repeteix.

2. Període preoperacional (2-7 anys). Piaget subdivideix aquesta etapa en
dues:

(a) Etapa prelògica (2-4 anys): hi apareixen les accions cognoscitives
internes, el pensament representacional i l’ús de símbols lingüístics;
també apareix el joc simbòlic.

(b) Etapa intuïtiva (4-7 anys): s’hi fa una interpretació de la realitat a
partir de les experiències perceptives immediates i el pensament s’ela-
bora com a resultat de coneixements parcials. Pot associar fenòmens
amb relacions lògiques de causa-efecte, dins el seu pensament màgic
i encara egocèntric.

Segons Piaget el desenvolupament intel·lectual es basa en l’activitat
constructiva de l’individu, en la seva relació amb l’ambient i en la necessitat
del subjecte d’adaptar-se als desequilibris que troba en aquest ambient.

Molts psicòlegs i neuropsiquiatres utilitzen el dibuix com un instrument important
a l’hora d’analitzar els problemes dels infants. Aquestes anàlisis es fan mitjançant
una sèrie de tests que proposen a l’infant que faci un dibuix determinat. Així, a
partir dels anys seixanta, van aparèixer diferents tipus de test, com el test de l’arbre,
el test de la família, el test dels dibuixos geomètrics, etc.

Tots els infants estan capacitats per generar formes. No és indispensable que
tinguin destreses innates en relació amb les manifestacions creatives.

2.1.1 Etapes evolutives del grafisme infantil

Mitjançant el dibuix infantil els infants aconsegueixen expressar-se. Per a ells no
és tan sols una manera d’entretenir-se sinó que és realment una manera d’expressar
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els seus sentiments i pensaments. Mitjançant el dibuix poden representar objectes
reals o idees abstractes. Si parem atenció als dibuixos dels infants podem arribar
a conèixer-los més profundament, saber els seus desitjos, el seu estat d’ànim, com
veuen la seva família, els amics, la seva escola, etc.

El dibuix infantil afavoreix l’escriptura i la lectura, potencia la confiança en
un mateix, millora la comunicació i la creativitat.

Cal motivar els infants perquè dibuixin, amb qualsevol tipus de material, com
ceres, temperes, retoladors, guixos, aquarel·les, i sobretot al principi no és
necessari imposar-los normes ni tècniques, sinó que cal deixar-los que gaudeixin
del plaer de pintar.

El dibuix infantil va transitant per diferents etapes que, en alguna mesura, es poden
relacionar amb l’edat. L’obra dels autors Lowenfeld i Brittain, Desarrollo de la
capacidad creadora, va portar el replantejament de les concepcions estètiques i
pedagògiques relacionades amb l’expressió plàstica dels infants.

Aquests autors prenen com a referència el procés evolutiu dels infants i hi integren
les orientacions psicològiques, pedagògiques, estètiques i interpretatives de l’art
infantil. Classifiquen els períodes evolutius en cinc etapes:

1. Etapa del gargot (de 2 o menys anys a 4).

2. Etapa preesquemàtica (de 4 a 7 anys).

3. Etapa esquemàtica (de 7 a 9 anys).

4. Etapa d’inici del realisme (de 9 a 12 anys).

5. Etapa del realisme visual (de 12 a 14 anys).

Les etapes que fan referència a l’educació infantil són l’etapa del gargot i l’etapa
preesquemàtica. Els noms d’aquestes etapes han estat referents per al professorat
d’educació artística i per l’estudi de l’evolució del dibuix en els infants.

Conèixer els períodes evolutius és útil per al següent:

• Conèixer el nivell expressiu de l’infant i relacionar-lo amb el nivell mental
i el seu nivell de coneixements.

• Programar objectius que es corresponguin amb el grau de desenvolupament
gràfic del nen.

• Detectar problemes individuals de tipus visual, motor, espacial, afectiu, etc.

Etapa del gargot

La paraula consensuada per la majoria d’autors a l’hora de referir-se als primers
traços que fan els infants és la de gargot. Els primers gargots poden aparèixer cap
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Podeu trobar les figures
de l’apartat “Etapes

evolutives del grafisme
infantil” en color, en la

secció “Recursos de
contingut” d’aquesta unitat

al web del mòdul.

a divuit mesos. És un fet innat característic en tots els infants, atès que forma part
del procés evolutiu natural de l’ésser humà.

“La primera vegada que ens enfrontem a un paper i un llapis juguem intuïtivament a
observar el que succeeix. Sorgeixen així els nostres primers gargots. A poc a poc
comencem a dominar el traç que ens permetrà pintar i més tard escriure. El plaer
d’experimentar amb diferents instruments pictòrics determina la primera relació entre unes
línies entrellaçades i la realitat concreta que poden arribar a representar. D’aquesta forma,
el gargot es converteix en símbol o dibuix, signe o lletra.”

I. van Aerssen; B. Jaraiz (2005). Garabato (pàg. 7).

L’etapa del gargot és la que apareix entre dos i quatre anys d’edat. És l’inici d’una
nova manera d’expressar-se. És necessari passar per aquesta fase gràfica, en què
no hi ha intencionalitat representativa, per arribar als traços que representaran
figures i objectes del món real.

Dins l’etapa del gargot es pot fer una segona classificació paral·lela a l’evolució de
l’infant. Una primera etapa en la que els primers gargots reben el nom de gargots
incontrolats, més endavant apareix el gargot controlat i per acabar el gargot
amb nom.

1. Gargot incontrolat. No és fins a divuit mesos que s’aconsegueix doblegar el
colze i, per tant, és possible el moviment de flexió-extensió de l’avantbraç que
permetrà fer els primers traços. Aquest gest produeix un gargot en forma de zig-
zag amb una lleugera inclinació, atesa l’orientació que adquireix el braç durant
aquest moviment (figura 2.1).

Figura 2.1. Exemple de gargot incontrolat

Gargot fet per un infant de 2 anys

L’infant pren d’utensili de maneres diverses, habitualment amb la mà tancada, ja
que encara no té prou destresa per fer-ho amb la punta dels dits i sol exercir molta
pressió amb ell sobre el suport. En aquests moments encara no té control visual de
la seva mà, per la qual cosa pot estar mirant cap a un altre lloc o sortir dels límits
del paper o suport. Moltes vegades, el gargot no es farà en paper, sinó a les parets
o mobles, si no se li proporcionen els suports adequats.

El resultat que s’observa és un traç impulsiu i incontrolat, generalment recte o
lleugerament corb, però de diferent longitud i direcció. Són dibuixos sense sentit
i desordenats, ja que els infants no arriben a controlar els seus moviments.
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L’infant no intenta reflectir la realitat, es tracta simplement d’expressions grafico-
motrius per mitjà de les quals troba una manera de donar sortida als seus impulsos.
Però són traços que permeten establir les bases del que més endavant serà el dibuix
i l’escriptura infantil.

El fet de traçar línies és per als infants una acció molt agradable, gaudeixen del
moviment i de l’activitat kinestèsica que li representen els seus gargots.

Alguns pares i mares tracten de trobar en aquests gargots representacions de la
realitat, o bé dibuixen alguna cosa perquè l’infant ho copiï, però, mentre els infants
es troben en l’etapa del gargot incontrolat, traçar un dibuix d’alguna cosa real és
inconcebible. L’intent que l’infant copiï o guiar-ne el dibuix pot ser perjudicial
per al seu desenvolupament.

Més endavant, i fruit de la maduració motora, l’infant combina el moviment del
colze amb la rotació de l’espatlla i és capaç de fer un traç més circular o amb línies
corbes. Finalment, s’afegeix el moviment de flexió del canell que, juntament amb
els altres moviments, permet fer un gargot en forma de tirabuixó.

2. Gargot controlat. Cap els dos anys i mig aproximadament s’inicia un control
global del moviment. L’infant descobreix el control visual sobre els traços que
executa. Primer l’ull segueix el moviment manual, després la mà obeeix l’ull i tot
això gràcies també a la millora de l’autonomia avantbraç-mà.

Apareix una nova destresa manual, que és la flexió del polze. En aquest moment,
els traços apareixen més controlats i coordinats. Per a què aquest moviment sigui
possible és necessari que l’infant sigui capaç de frenar de manera voluntària el seu
traç.

En aquesta etapa els infants es dediquen als gargots amb més entusiasme, ja que
poden coordinar el control visual i motor.

Quan l’infant és capaç de conduir la seva mà cap on indica el seu ull és capaç de
tancar les figures, primer les circulars i després les rectangulars (vegeu la figura
2.2 on s’aprecia un gargot controlat amb traços circulars).

Figura 2.2. Exemple de gargot controlat

Gargot fet per un infant de tres anys. Podem observar figures circulars.
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En aquesta etapa els traços seran gairebé el doble de llargs i en algunes ocasions
apareixerà l’ús dels colors en els dibuixos tot i que aquest serà secundari.

En aquests moments es comença a prendre consciència de la situació espacial i
el dibuix del gargot s’entén com una activitat principalment motora. Els infants
assagen diversos mètodes per sostenir els llapis, prenent-los en general de manera
semblant als adults.

Durant aquesta etapa l’infant de mica en mica és capaç de fer girs cap a la dreta
o cap a l’esquerra, fer espirals, i sobretot, té capacitat de memoritzar figures i
repetir-les. Això implica un gran salt en el desenvolupament psicològic i motor.
Pot copiar un cercle però no un quadrat.

Aquesta etapa arriba aproximadament fins a tres anys d’edat, i en ella van emergint
en l’infant les preferències manuals. S’inicia la veritable integració visual i motriu,
la qual es completa en les primeres etapes de l’adolescència.

El rol dels adults (pares, educadors, etc.) en aquesta etapa és molt més important,
ja que els infants s’hi adrecen sovint amb els seus gargots, desitjosos de fer-
los participar en el seu entusiasme. La participació en l’experiència amb el
reconeixement és el més important, no el dibuix en si mateix.

3. Gargot amb nom. Al voltant dels tres anys i mig l’infant comença a dibuixar
de manera intencionada i posa nom als seus gargots (figura 2.3).

Figura 2.3. Exemple de gargot amb nom

Gargot fet un infant de tres anys i mig. És una tortuga.

La consciència de la possibilitat de controlar les pròpies creacions motiva l’infant a
dibuixar de manera intencionada. Això es concreta en la voluntat de donar nom als
seus gargots. Així, podem observar que mentre dibuixen ens poden fer comentaris
del tipus “això és casa meva”, “això és un cotxe”, encara que en el dibuix no es
pugui reconèixer l’objecte que representa.

En aquests dibuixos els traços són molt similars als de l’etapa del gargot controlat,
continuen essent rectes, corbs, ovals, hi ha línies entrecreuades o tancades,
l’elaboració i distribució sobre l’espai és millor, però apareix un canvi d’actitud.
Aquest canvi implica la unió entre dues formes d’expressió: la gràfica i la verbal.
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Aquest canvi d’actitud indica que el pensament de l’infant ha canviat, ja que
connecta els moviments fets en el dibuix amb el món que l’envolta. Aquesta etapa
marca el canvi del pensament cinestèsic (de moviment) al pensament imaginatiu.

Aparentment els dibuixos no han canviat gaire des dels primers gargots, però ara
l’infant té alguna idea sobre el dibuix que fa. Continua gaudint del moviment físic
i, si li donem un nou instrument per dibuixar, passarà un temps considerable per
veure com és en tots els seus aspectes, tal com ho faria un adult. La quantitat de
temps que un infant dedica al dibuix, en aquesta etapa, augmentarà i els gargots
seran molt més diferenciats.

Els traços poden estar ben distribuïts per tota la pàgina i de vegades estaran
acompanyats per una descripció verbal del que està fent. Aquesta conversa moltes
vegades no va dirigida a ningú en particular, sinó que es tracta d’un procés
comunicatiu amb el propi jo. En algunes ocasions, l’infant anuncia el que va a
fer, en unes altres el dibuix és el resultat de les primeres exploracions en el paper.

És important en aquesta fase no forçar l’infant, ni donar-li la versió adulta del
gargot, sinó que hem d’esperar que espontàniament siguin ells i elles els que posin
nom als seus dibuixos.

En aquesta fase es comença a utilitzar el color intencionadament, malgrat que no
hi hagi relació entre l’objecte dibuixat i el color escollit.

Etapa preesquemàtica

En l’etapa preesquemàtica es considera que els dibuixos dels infants entre quatre
i set anys d’edat, com a resultat de l’evolució d’un conjunt definit de línies cap a
una configuració representativa definida, pertanyen a aquesta etapa.

Els moviments circulars i longitudinals evolucionen cap a formes recognoscibles,
i aquests intents de representació provenen directament de les etapes del gargot.

Al voltant dels quatre anys l’infant aconsegueix moure el canell i el polze amb
força autonomia. Això li permetrà fer dibuixos que esdevindran formes gràfiques
que representaran figures reals o de ficció.

En aquesta fase els nens dibuixen formes relacionades amb l’entorn i les seves
representacions comencen a ser identificades per l’adult.

Generalment el primer símbol assolit és una figura humana. Es dibuixa típi-
cament amb un cercle per cap i dues línies verticals que representen les cames.
Aquestes representacions de capgrossos són comunes en els infants de quatre a
cinc anys (figura 2.4). No ha de cridar l’atenció que la primera representació sigui
una persona, ja que la importància de les persones en els dibuixos dels infants és
ben evident al llarg de tota la infància.
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Figura 2.4. Exemple de capgròs

Capgròs fet per un nen de quatre anys. Podem observar en ell el cos i l’inici de la
cara i els peus.

És evident que un infant de quatre anys sap més del seu cos del que manifesta en
el dibuix. Això vol dir que els dibuixos són essencialment un llenguatge icònic
amb més dificultats d’adquisició i evolució que el llenguatge verbal.

Dins la figura humana, el cap i el rostre són la part del cos que defineixen la
persona. En aquesta etapa l’infant dibuixa els ulls, el nas i la boca com a elements
principals. Les orelles, en canvi, són més difícils de veure en les representacions,
ja que prefereixen dibuixar el cabell i, per tant, queden tapades. El cap té aquesta
importància en el dibuix infantil perquè per a l’infant és per on mengem, parlem,
veiem, escoltem, etc. i les extremitats perquè gran part de l’activitat infantil està
dedicada a córrer, jugar, etc.

La representació de la figura humana o capgròs es torna més elaborada amb
l’addició dels braços que surten a banda i banda de les cames, més endavant
apareixerà un cercle entre les dues cames que representa el ventre. Amb el pas
del temps la figura humana es va enriquint amb més detalls, com els braços, les
mans, les orelles, els cabells, els peus, etc.(figura 2.5).

Figura 2.5. Exemple de capgròs d’infant de quatre anys i mig

Capgròs fet per un nen de quatre anys i mig. Podem observar el cos amb braços,
cames i cabells.
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No obstant això, hi ha nenes que sí dibuixen les orelles quan volen dibuixar una
figura femenina amb arracades. I passa el mateix amb les pestanyes. Es pot veure
que en els dibuixos fets per nenes hi solen haver pestanyes, segurament a causa de
l’observació que fan de les mares quan es maquillen.

Coneixement intuïtiu

La figura humana expressa el coneixement intuïtiu que l’infant té de les qualitats gràfiques
principals, com són la simetria, la verticalitat i la frontalitat. La simetria apareix ràpidament,
ja que si dibuixa un braç també ha de fer l’altre, o una orella, o els ulls. A més, és possible
que dibuixi els dos elements molt similars. A mesura que avança en la representació,
l’infant comença a utilitzar el suport gràfic com un marc a través del qual es veu la realitat.
D’aquesta manera, dibuixa les figures verticalment respecte al marge inferior del paper.
Finalment, l’infant representa la figura humana frontalment. No són habituals els dibuixos
de perfil.

A l’edat de cinc anys els infants comencen a dibuixar la figura dividida en dues
parts: el tronc i les cames. També es pot observar que en la part del tronc dibuixen
un jersei i a les cames fan uns pantalons o una faldilla.

En la figura 2.6 i figura 2.7 veiem un nen amb pantalons i jersei, i una princesa
amb vestit. El nen té perfectament diferenciat el tronc, les extremitats, les cames i
els peus. També l’ús del color és més ric, ja que cada part està pintada d’un color
diferent.

Figura 2.6. Dibuix preesquemàtic d’un infant
de cinc anys

Autoretrat d’un infant de cinc anys. Podem observar l’ús del
color i la separació entre tronc i extremitats.

Els braços són lineals i rectangulars a partir de cinc anys d’edat. S’afegeixen un
cop han dibuixat el tronc. En els extrems apareixen les mans en forma de cercle.
El dibuix dels peus és un element que presenta dificultats. Se solen representar
amb cercles o formes ovalades. Si la figura està dreta, els peus es fan oberts o cap
a un dels costats. En aquesta etapa no solen aparèixer figures de perfil.
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Figura 2.7. Dibuix preesquemàtic d’una nena
de 5 anys

Dibuix d’una princesa

L’esquema que es dibuixa es va fixant per la repetició sistemàtica i de mica
en mica es modifica i enriqueix. Gairebé sempre apareixen els canvis com
a conseqüència d’una experiència perceptiva visual o vivencial sense que es
pretengui una representació correcta del model.

És una etapa en què es poden observar grans salts qualitatius pel que fa a la figura
humana i els objectes. En aquesta etapa l’infant comença a distribuir l’espai en
funció de la importància que doni als objectes representats. I un tret que es repeteix
és que tant les persones com els objectes floten.

Els colors escollits no es corresponen amb la realitat, sinó que es trien en funció
del gust personal o simplement dels que tingui més a mà.

En el procés d’elaboració dels esquemes influeixen en gran mesura els materials
i estris que l’infant fa servir. Per això són molt importants les tècniques cons-
tructives com el collage i totes les activitats que permeten a l’infant distribuir i
compondre a partir de diferents elements que es poden moure en el suport.

La fixació dels esquemes gràfics és rellevant per a l’adquisició de la lectoescriptura.
Com més oportunitats oferim als infants de fixar i diversificar els seus esquemes,
més afavorirem la superació d’aquests processos.

“Les figures humanes revelen gran intel·ligència, de manera que si l’infant desenvolupa
gran varietat d’elles i en canvi no és capaç de llegir, certament no es tracta d’un dèficit
intel·lectual sinó que hi ha d’haver una altra causa.”

R. Kellogg (1979). Análisis de la Expresión Plàstica en Preescolar (pàg. 118). Cincel.



Expressió i comunicació 45
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i

l'expressió plàstica

A més de la figura humana també es poden destacar altres temes reiteratius dins
l’etapa preesquemàtica: el sol, la casa, els animals, les plantes i el transport. En
molts dibuixos els infants reiteren elements que amb el temps es van perfeccionant.

1. El sol. En les produccions gràfiques infantils el sol apareix amb caràcter
animista. Per això es pot observar que li dibuixen ulls, nas i boca de la mateixa
manera que si fos una persona.

Al principi de l’etapa, el sol es fa amb una rodona i els rajos amb línies simples
que surten de la rodona (figura 2.8). A mesura que l’infant es va fent gran continua
dibuixant el sol i fins i tot li dibuixa la cara, però d’una manera intencionada.

Figura 2.8. El sol

Dibuix d’un nen de tres anys i mig

2. La casa. La casa és un element força habitual en les produccions infantils
(figura 2.9). La seva representació està lligada al desenvolupament psicoafectiu
de l’infant. Per a ells la casa ocupa un lloc molt important dins la seva vida. Els
proporciona seguretat i benestar.

La forma més típica de representació és amb un rectangle, que representa les parets
i un triangle per a la teulada. Més endavant se hi va afegint elements com la
xemeneia amb fum, les finestres amb cortinetes, etc...

Figura 2.9. La casa

Dibuix d’una nena de quatre anys. Hi apareixen elements com el fum i l’antena de
televisió
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3. Els animals. Els primers intents de l’infant per dibuixar animals poden tenir
com a resultat que no es distingeixin gaire dels dibuixos de les figures humanes
(figura 2.10). Quan dibuixen animals col·loquen els mateixos elements però
en posicions diferents, cosa que per a l’infant varia el seu significat. El més
freqüent consisteix a dibuixar horitzontalment la posició del tronc i incorporar
les extremitats a la part inferior del dibuix com si fossin les potes.

Figura 2.10. Animals

Dibuix d’una nena de cinc anys amb ceres

Un altre element que crida l’atenció és que quan dibuixen la cara dels animals la
fan amb els trets i expressions humanes. Els tres elements bàsics són els ulls, el
nas i la boca. A mesura que l’infant té més domini va incorporant altres detalls
importants com els bigotis, si es tracta d’un gat, la cua, o les orelles en forma
punxeguda com la de les guineus o més arrodonida com la dels micos.

4. Les plantes. L’arbre i les flors són els elements més utilitzats en aquesta etapa.
El que crida l’atenció és la manca de proporcionalitat d’aquests dibuixos. De
vegades els arbres són igual d’alts que les cases o les flors són igual de grans que
els arbres.

En la figura 2.10 es pot observar que s’han dibuixat flors i una papallona i tot té la
mateixa mida. La papallona no toca la línia del terra i en canvi les flors sí. És una
manera de representar que els insectes volen i les flors surten de la terra. L’infant
ha utilitzat diferents colors alegres per pintar les flors, algunes tenen fins i tot dos
tons.

5. Els transports. En els transports s’inclouen els cotxes, camions, trens, vaixells,
avions, etc. En les representació es pot observar que prenen com a referència les
joguines. Generalment, dibuixen els vehicles fent servir rectangles, cercles, línies
rectes que van afegint fins a trobar la forma completa.

Més endavant hi posen els detalls, com el tub d’escapament i el fum, els radis
de les rodes, etc. En la figura 2.11 podem veure un avió amb el pilot a dins la
cabina. Es pot veure que el pilot té les dues mans cap endavant, com si agafés els
comandaments.
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Figura 2.11. Un avió

Dibuix fet per un nen de cinc anys.

2.1.2 Ús de l’espai i color

Dos aspectes fonamentals a tenir en compte en el dibuix infantil són l’ús progressiu
de l’espai i el color.

Pel que fa a la distribució espacial tant en la subetapa del gargot amb nom com en
l’etapa preesquemàtica, l’infant va fent les primeres passes dintre del control de
l’espai. En un primer moment no hi ha cap distribució coherent. Cada esquema
apareix de manera independent i té una identitat pròpia, és com si l’infant fes molts
treballs diferents sobre el mateix paper.

De mica en mica els diferents esquemes es comencen a relacionar mitjançant
l’agrupació al voltant de la figura o esquema principal, que generalment és la figura
humana. Encara que hi hagi una intenció d’agrupar els diferents elements, aquests
no presenten entre ells cap tipus d’ordenació espacial.

Els objectes apareixen flotant i podem trobar núvols en la part inferior del paper i
una casa en la part superior. Les relacions espacials no s’estableixen per similitud
i reflex de la realitat a causa de la dificultat d’abstracció que representa el pas de
les tres dimensions reals a les dues del paper.

Podem afirmar que les relacions entre els esquemes les estableix l’infant en
funció del significat emocional que cada element té per a ell.

Pel que fa a les mesures passa el mateix. Els elements més importants seran més
grans que els que tinguin menys importància.

Cap a cinc anys d’edat comencem a veure escenes que presenten un cert ordre.
Apareixen els anomenats dibuixos en sèrie (figura 2.12). Generalment es tracta de
grups familiars que representen les persones més properes a l’infant mitjançant la
repetició gairebé idèntica d’un esquema en forma de sèrie.
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Cal tenir en compte que a
mesura que apareixen més
detalls en els dibuixos més

consciència va tenint l’infant
del món que l’envolta.

Els infants perceben millors
els colors purs com el

vermell, el groc, i el verd i
prefereix els que contrasten

amb la superfície de treball.

Figura 2.12. Exemple de dibuix en sèrie

Dibuix fet per un infant de cinc anys sobre la seva família. Podem observar l’inici de
la línia base i la correlació lineal dels subjectes dibuixats.

Entre cinc i sis anys d’edat es va desenvolupant el procés d’ordenació dels
esquemes fins que l’infant pot representar amb un tipus d’ordenació espacial
caracteritzat per l’aparició de la línia base i les correlacions lineals entre els
objectes.

Mentre l’infant no estableixi en el seu dibuix correlacions espacials difícilment
podrà desenvolupar els mecanismes de la lectoescriptura, ja que es tracta de
correlacions superiors.

Un altre element interessant per analitzar és l’ús del color. En l’etapa del
gargot el color ocupa un paper secundari, l’important és assolir una coordinació
motriu millor, especialment en les dues primeres subetapes (gargot incontrolat i
controlat).

De vegades l’elecció del color pot apartar l’atenció de l’infant dels seus gargots
i concentrar-la en l’activitat de jugar amb els colors. És important que pugui
distingir els seus traços de la resta de la pàgina, i per tant s’ha d’aconseguir el
contrast dels materials amb els quals treballa, és a dir, colors foscos en paper blanc,
o bé colors clars en papers foscos.

Quan l’infant té a la seva disposició diversos colors, els fa servir per l’interès de
provar-los, d’aquesta manera s’interrompen els gargots i els traços es tornen curts
i aïllats a causa de la distracció de l’atenció.

Encara que el nen no desitgi establir
una determinada relació exacta del

color, pot gaudir i generalment ho fa,
usant el color al seu gust

En l’etapa preesquemàtica es desperta més interès per la relació entre el color
triat per pintar un objecte i l’objecte representat, tot i que una figura humana es pot
representar en vermell, blau, verd o groc, segons com els colors hagin impressionat
l’infant.

Les raons per les quals un infant selecciona un color en concret per a un determinat
objecte són diverses, com per exemple: l’estat emocional de l’infant en aquest
moment, la disponibilitat de la gamma de colors, la naturalesa purament mecànica,
és a dir, pot ser que el color triat tingui el mànec més llarg, o que el llapis triat
sigui més gran o més petit, etc.
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A les etapes del gargot i preesquemàtica no hi ha un clar interès per relacionar
objectivament entre les formes i el seu color convencional; l’infant usa el
color que millor l’ajuda a identificar el que vol expressar.

És evident que, si es critica a un infant l’ús del color o se li indica quin és el
color correcte per a tal dibuix, s’estarà interferint en la seva expressió. Cal oferir
al nen o nena bones oportunitats perquè descobreixi les seves pròpies relacions
amb el color, ja que només per mitjà d’una experimentació contínua establirà
una correspondència entre les pròpies reaccions afectives enfront del color i
l’organització harmònica d’aquest en el seu dibuix.

2.1.3 Estris i suports en el dibuix

Per a potenciar al màxim l’expressió gràfica cal dotar als infants d’eines i materials
diversos. Com més variat sigui el material que oferim als nens i nenes més àmplia
serà la seva experimentació.

Pel que fa als estris els més adequats són els que exigeixen la pressió de pinça
digital com ara les ceres toves i les dures, els llapis de punta gruixuda o normal i
els retoladors de punta gruixuda.

Les ceres toves estan indicades quan
l’infant té un cert control psicomotor.

No estarien indicats els llapis de punta fina ni els bolígrafs perquè es necessita
exercir una pressió massa forta, la punta fina necessita un control de moviments
que l’infant no ha adquirit i la fragilitat de la punta fa que es trenqui amb facilitat,
la qual cosa interromp els traços i, per tant, el plaer cinestèsic.

Els estris més forts es destinaran als menors més petits, com les ceres dures, i els
llapis i retoladors de punta gruixuda. A mesura que els infants desenvolupin la
psicomotricitat fina farem servir altres materials com les ceres toves i els llapis i
retoladors de punta normal.

Quan parlem de suports ens referim a l’espai limitat sobre el qual es fan els traços.
Els suports també han de ser molt variats, com ara paper, cartró i cartolines, i
progressivament introduirem paper de color i suports de diverses textures. Podem
variar la col·locació, que podrà ser vertical o horitzontal.

2.2 La pintura i el color

Quan ens referim a la pintura no podem obviar el color. Les diferents tècniques
pictòriques han de permetre explorar el món de la pintura i els colors de maneres
molt diverses. I aquest es converteix en un aspecte fonamental i molt interessant
amb els infants.
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No n’hi ha prou a ensenyar quins són els colors, sinó que hem de fer diverses
propostes perquè els infants experimentin i assimilin els colors per moltes vies.
Tampoc no n’hi ha prou a utilitzar les pintures al tremp, sinó que podem pintar
amb infinits materials com pigments, colorants o aliments.

Quan els infants aprenen a utilitzar el llenguatge verbal, molt aviat comencen
a anomenar els colors. L’objectiu de l’expressió plàstica no és que els infants
sàpiguen dir tots els colors, sinó que descobreixin totes les possibilitats de joc que
tenen.

2.2.1 La descoberta del color

Els colors primaris i secundaris.

El color es percep gràcies a l’existència de la llum, sense ella no es veurien els
colors. Quan un objecte absorbeix la major part dels rajos lluminosos i els retorna
a l’observador, diem que l’objecte té un color determinat. Si l’objecte no absorbeix
cap raig de llum i els torna tots diem que l’objecte és blanc. Podem classificar els
colors en primaris, secundaris i terciaris:

• Colors primaris. Són els colors base:

– Groc
– Cian
– Magenta

• Colors secundaris. Són els que resulten de la barreja dels colors primaris
(groc + cian = verd; groc + magenta = taronja...).

• Colors terciaris. Són la barreja dels secundaris i els primaris (verd +
magenta = marró; groc + verd = blau verdós...).

Al llarg de la història els investigadors han intentat ordenar els colors de diferents
maneres. La més coneguda és la distribució mitjançant el cercle cromàtic (figura
2.13), en el qual apareixen dotze colors (tres de primaris, tres de secundaris i sis
de terciaris). La gamma de colors s’ordena en un cercle dividit en dotze porcions
que fa la gradació de totes les tonalitats a partir dels colors primaris, secundaris i
terciaris, com a resultants de tots els altres.

Figura 2.13. El cercle cromàtic
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Trobareu les figures en
color de l’apartat “La
descoberta del color” en
la secció “Recursos de
contingut” d’aquesta unitat
en el web del mòdul.

Quan s’elabora un cercle cromàtic es comença situant colors primaris dins el
cercle. Posteriorment, es fan les barreges amb els secundaris, afegint més o
menys quantitat de pintura, depenent del color que es necessiti. El blanc també
ens pot ajudar a treure la saturació i fer-lo més claret. Els colors oposats dins
el cercle cromàtic se’ls anomena colors complementaris (per exemple magenta i
verd, taronja i cien).

Els colors també es poden dividir en colors càlids i colors freds (figura 2.14). Si
seguim el cercle cromàtic, la gamma de colors que va des del groc fins al violeta,
passant pel magenta, formen els colors càlids, en canvi la gamma de colors que
va del violeta blavós fins al verd groguenc, passant pel blau, conformen els colors
freds.

Figura 2.14. Colors càlids i freds

Exemple d’activitat que reflecteix el treball dels colors càlids i freds.

Quan es parla del color hi ha una sèrie de conceptes que hi estan molt lligats i
s’anomenen atributs del color.

Els tres atributs bàsics que es perceben a través del color són: el matís, la
lluminositat i la saturació.

• Matís: també anomenat to o croma. És el color en si mateix, és l’atribut
que ens permet diferenciar un color d’un altre, i per tant podem designar
quan un matís és verd, vermell o taronja.

• Lluminositat: també anomenat valor, és la intensitat lumínica d’un color
(clar/fosc). Determina si el color s’acosta més al blanc o al negre i és per
això que diem blau fosc o verd clar.

• Saturació: és el grau de puresa que té un color determinat respecte del color
gris. Es diu que un color té saturació alta quan podem apreciar el color en
tota la seva puresa. En canvi, diem que un color té saturació baixa quan el
color s’ha “embrutat” amb gris i resulta, per tant, més apagat.

Els educadors han de conèixer tots aquests conceptes per engrescar als infants a
descobrir les diferents variants a través del contacte i l’experiència directa.



Expressió i comunicació 52
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i

l'expressió plàstica

Molts dels conceptes relacionats amb el color els podem anar introduint ja de
ben petits. Hem de possibilitar que nens experimentin, observin, comprovin com
poden canviar els colors, com depenent de l’estació de l’any predominen uns tons,
com al llarg del dia els colors es poden percebre diferents, etc.

Quan es treballa amb infants és important disposar d’un bon grapat d’activitats
dirigides a aconseguir els objectius proposats. Les activitats han de ser propostes
engrescadores, que puguin guiar els infants cap a l’experimentació (figura 2.15 i
figura 2.16). Que siguin ells mateixes les que vagin escollint els camins. Algunes
propostes per treballar el color amb infants poden ser:

Figura 2.15. Exemple de treball amb ceres toves

Treball amb color realitzar amb ceres toves per un infant de quatre anys.

• Jocs de descoberta i d’observació de la llum i els colors a través de prismes
de vidre encarats al sol, amb papers de cel·lofana posats al davant d’un focus
de llum blanca, observació dels colors amb la llum d’una espelma, d’un
focus, a ple sol, etc.

• Experimentació dels colors amb tots els materials que tinguem a l’abast,
com ara tremps, pintures de dit, ceres, llapis de colors, pigments, tints.

• Manipulació directa de les pintures, embrutant-se les mans i observant quin
tacte tenen, com cauen, com s’expandeixen sobre el paper, què succeeix
quan passem el dit per sobre del vermell amb el color groc, quina sorpresa
ens amaguen aquests dos colors quan els barregem amb el dit o amb el
pinzell.

• Treball de barreges amb tremps que possibilita una gran quantitat d’experi-
ències sensorials i creatives. Així, de mica en mica, ampliem l’alfabet visual
i plàstic de l’infant amb conceptes com el punt, la línia, la taca, l’empremta,
horitzontalitat i verticalitat, etc.

• Regalim de pintures omplint ampolles d’aigua petites, ja buides, amb
pintura i aigua fent forats al cul de l’ampolla per veure com regalima la
pintura i com es fan les taques.

• Ús de desodorants de bola, que un cop acabats s’obren per sota i s’hi posa
pintura, de manera que l’infant pinta amb la bola.
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• Modificació de treballs ja secs. L’educador o educadora pot proposar afegir
taques de color sobre unes làmines que s’havien pintat amb retoladors.

Els objectius que s’han de plantejar els educadors van molt més enllà que els de
fer acolorir fulls i fulls. Els objectius són descobrir, experimentar, poder aprendre
dels colors i amb els colors. I finalment, valorar la feina de l’infant, interessar-nos
pel que ha fet i compartir-ho amb la família.

Figura 2.16. Exemple de treball amb tèmperes

Treball amb color realitzat amb tèmperes per un infant de quatre anys.

2.2.2 Eines i suports en la pintura

El tipus de pintura per excel·lència en aquesta franja d’edat són els tremps, ja que
tenen base aigua i es netegen fàcilment. Aquest tipus de pintura es pot barrejar
per obtenir nous colors i afegint aigua podem aconseguir diferents brillantors.

També procurarem que els suports siguin diferents, com papers de diferents
formes i gruixos, cartrons, roba o fusta, pedres, fusta, envasos de plàstic i altres
elements.

Pel que fa a les eines tenim moltes possibilitats, com les esponges, raspalls,
canyetes, pinzells, pintes, i infinits elements quotidians (desodorants de bola,
verdures, ampolles d’aigua foradades, recipients foradats, cordills, boles, teixits,
taps de suro, etc.) Unes eines fonamentals són el mateix cos dels infants: mans,
dits i peus. La manipulació directa de la pintura amb el cos del infant és un
experiència fonamental que s’ha de potenciar i motivar.

De vegades els infants presenten dificultats per manipular directament les pintures,
en aquests casos no obligarem cap infant a fer aquestes activitats però sí buscarem
la manera de potenciar de mica en mica l’acostament.
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2.2.3 Tècniques pictòriques

La pintura requereix l’aprenentatge i l’aplicació de tècniques específiques. L’e-
ducadora o educador infantil ha de conèixer aquestes tècniques per treballar-les
amb els infants i oferir-los múltiples possibilitats d’expressar-se a través de la
pintura. Els infants podran triar, d’aquesta manera, les tècniques que considerin
més idònies per a l’expressió a través de la pintura.

Les diferents tècniques permeten explorar el món de la pintura i el color de manera
molt diversa.

Pintura de dits

A partir d’un any es pot deixar que els infants experimentin amb els dits i les mans
amb la pintura de dits, és especialment interessant en els primers anys.

La pintura de dits és un tipus de
pintura amb força consistència que
permet estampar la mà, els peus o

altres parts del cos.

Al principi, l’educador pot pintar un dit o tota la mà i l’ajudarà a estampar les
seves empremtes en el paper. Més endavant, a partir dels 18 mesos, es pot ajudar
els infants a estampar altres parts del cos, com ara el puny tancat, els peus, etc.
També es poden començar a barrejar colors senzills.

Tot i que l’activitat es pot dur a terme amb certa autonomia, durant tot el procés,
els educadors han de donar consignes molt clares i han d’estar al costat del infants.

Després de l’activitat s’han de tenir draps per netejar la pintura. La pintura de dits
també es fa servir perquè els infants pintin directament amb la mà o els dits (figura
2.17).

Figura 2.17. Exemple de pintura de dits

La dactilopintura és la forma més simple i espontània de pintar.

Pintura amb pinzell

A partir dels tres anys es pot començar a introduir el pinzell. Al principi s’ha
d’explicar com es fa servir un pinzell, com es neteja, on es desa, etc. d’aquesta
forma treballem els hàbits d’ordre i neteja.
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Figura 2.18. La ciutat amb cotxes

Dibuix realitzat per un infant de cinc anys

Al mercat hi ha una gran varietat de
pinzells de diverses mides per tal
d’adaptar-nos als més petits. A l’inici
els pinzells més adients són els més
manejables, de pèl sintètic i no gaire
tous.

Amb aquesta tècnica els infants desenvolupen la coordinació oculomanual (ull-
mà), exerciten habilitats motrius i potencien la creativitat deixant que experimen-
tin lliurement la barreja de colors i la utilització de diversos suports. Com es
pot comprovar a la figura 2.18 l’infant experimenta lliurement amb els colors i
pot observar què passa quan posa en contacte diferents colors aconseguint noves
tonalitats.

Pintar amb pinzell pot resultar molt agradable per als infants, atès que veuen com
van deixant un rastre sobre el paper i com es va transformant l’obra, i al mateix
temps interioritzen els conceptes de línia, taca, amunt, avall, etc.

A més de la tècnica de pintura amb pinzell pròpiament dita podem practicar tres
tècniques diferents: el regalim, el degoteig i l’esquitxat.

El regalim

La pintura ens ofereix moltes possibilitats, si hi afegim aigua podem treballar el
regalim (figura 2.19).

Figura 2.19. El regalim

Exemple d’aplicació de la tècnica del regalim realitzada per un infant de quatre anys
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Aquesta tècnica consisteix a posar a disposició dels infants un suport vertical però
lleugerament inclinat en la part inferior. Posem pintures de diferents colors en
pots i mostrem als infants com han de pressionar el pinzell per fer que la pintura
regalimi pel suport.

L’infant observa el que passa quan es pressiona molt o poc el pinzell, si la gota
que cau va més de pressa o més a por a poc sobre el paper, si es fan barreges de
pintura, etc.

El degoteig

Per practicar la tècnica del degoteig només cal untar el pinzell en la pintura i deixar
que aquesta llisqui fins a topar amb el paper o suport escollit (figura 2.20).

Aquí es pot observar què passa quan cau la gota i s’estavella contra el paper, com
canvia de color si al damunt d’una gota d’un color n’hi cau una altra d’un altre
color, etc.

Per a aquesta tècnica el més adequat és que l’educador posi un tros gran de paper
a terra i l’infant assegut deixi anar les gotes amb el pinzell.

El degoteig permet exercitar el control muscular fent petits moviments amb el
canell perquè el pinzell degoti.

Figura 2.20. El degoteig

Exemple d’aplicació de la tècnica del degoteig realitzada per un infant de cinc anys

L’esquitxat

Aquesta tècnica consisteix a moure amb un cop de canell enèrgic un pinzell untat
en pintura sobre un suport. D’aquesta manera la pintura s’estavella contra el suport
en forma d’esquitx (figura 2.21).

Els moviments que es fan poden ser més o menys suaus i els resultats seran uns
o altres. També es pot fer l’esquitxat fent servir un raspall de dents especial per a
pintura, en aquest cas els infants han de tenir prou força per pressionar els pels del
raspall de manera que la pintura esquitxi el suport.
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Es pot treballar sobre un suport vertical o horitzontal i de manera grupal o
individual.

Figura 2.21. L’esquitxat

Exemple d’aplicació de la tècnica de l’esquitxat realitzada per un infant de sis anys

Pintura bufada

Per a la tècnica de la pintura bufada cal preparar pots amb pintures de diferents
colors als quals s’afegeix aigua. Es tracta d’untar el pinzell i deixar que caiguin
moltes gotes de diferents colors. Posteriorment, amb una canyeta es van bufant les
gotes i s’observa com la pintura s’expandeix i deixa un rastre molt curiós (figura
2.22).

Quan es treballa amb aquesta tècnica amb infants va bé preparar abans les pintures
i repartir-les per les taules. Es poden distribuir pots de diferents colors, canyetes i
pinzells per deixar anar les gotes.

També es poden folrar les taules amb paper de diari, ja que és habitual traspassar
els marges del paper.

Figura 2.22. Pintura bufada

Exemple d’aplicació de la tècnica de la pintura bufada fet amb témperes i canyetes
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L’estampació

Per a la tècnica de l’estampació és preferible que l’infant tingui més de trenta
mesos; a mesura que l’infant creix es poden adaptar els utensilis d’estampació a
les seves capacitats.

Prèviament a l’estampació cal preparar els utensilis o objectes que serveixin de
tampó o segell i que després s’estamparan sobre el paper.

Es poden utilitzar fruites, com la pera o la poma obertes per la meitat, patates,
esponges, taps de suro, fulles, taps d’ampolla, cordills, canyetes, llanes, etc.

També es poden fer estampacions amb plantilles de dibuixos. Es tracta de col·locar
la plantilla al damunt d’un paper i pintar la part del dibuix, de manera que quan
es retiri la plantilla només quedi pintat l’espai del dibuix (figura 2.23). Per pintar
es poden fer servir corrons petits, pinzells o un raspall de dents si es vol que la
pintura quedi esquitxada.

Figura 2.23. L’estampat

Exemple d’aplicació de la tècnica de l’estampat

Tenyit

La tècnica del tenyit consisteix a tenyir un suport a través de l’absorció de pintura.
Per fer-ho s’ha de preparar en diferents pots una dissolució d’aigua amb colorants
alimentaris o pigments. Posteriorment, s’hi introdueix el paper que en entrar
en contacte amb la dissolució l’absorbeix i canvia de color. En podeu veure un
exemple en la figura 2.24, on el tenyit s’ha fet amb tovallons de cuina, ja que són
molt absorbents, però es pot fer amb altres papers.
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Figura 2.24. El tenyit

Exemple d’aplicació de la tècnica del tenyit amb tovallons de cuina

Reserva de blancs

En la reserva de blancs es tracta de reservar certs espais en el paper per després
pintar-hi al damunt. Les reserves es poden fer amb cera blanca o amb una espelma
blanca. Primer, amb la cera o amb un tros d’espelma, es guixa al damunt del paper.
Acte seguit, passem el pinzell untat per sobre de tota la superfície; s’aprecia que
els llocs per on hem passat la cera no es pinten, queden blancs.

En aquesta tècnica l’educador fa una primera demostració i explicació perquè els
nens observin el procés.

També es poden fer reserves enganxant al paper algun tipus de cinta adhesiva que
després es desenganxi amb facilitat, com la cinta de pintor (figura 2.25).

Figura 2.25. Reserva de blancs

Exemple d’aplicació de la tècnica de la reserva de blancs feta amb cera d’espelma
blanca
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2.3 Tècniques amb paper

Les activitats plàstiques amb paper tenen moltes possibilitats, atesa la gran varietat
de tipus de paper que hi ha en el mercat, com ara paper de seda, vegetal, arrissat,
cel·lofana, d’embalar, d’empaperar parets, adhesiu, d’aquarel·la, de diari, folis,
cartolines, cartró ondulat, etc.

Per enganxar els papers es pot escollir entre les coles escolars, pegament de barra,
de contacte, cinta adhesiva, cola per empaperar parets, etc.

Esquinçat

L’esquinçat és una de les primeres tècniques que es poden fer amb infants. Es
tracta d’anar esquinçant el paper en petits trossos que posteriorment es poden
enganxar en un full.

El tipus de paper que s’utilitza per a l’esquinçat és qualsevol que no ofereixi gaire
resistència, com per exemple el paper de seda (figura 2.26).

Figura 2.26. Paper esquinçat

Exemple de paper de seda esquinçat per un infant de tres anys

A mesura que l’infant desenvolupa la psicomotricitat fina i la força manual podem
afegir altres tipus de paper com el paper arrissat o la cartolina.

Amb l’esquinçament podem reproduir la tècnica del trencadís. Una mena de
mosaic originalment de fragments ceràmics, típic de l’arquitectura modernista,
molt utilitzat per l’arquitecte Gaudí.

Arrugat

L’arrugat, igual que l’esquinçat, és una de les primeres tècniques que es treballa
amb els infants. Consisteix a esquinçar trossos de paper i fer boletes o petits
manyocs que posteriorment s’enganxen en el dibuix o mural (figura 2.27).
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El paper de seda és el més adequat, ja que és un tipus de paper molt mal·leable. A
més, hi ha colors molt vistosos que permeten fer composicions molt creatives.

Figura 2.27. Paper arrugat

Exemple de paper arrugat de diferents grandàries

Abans del primer any es pot fer servir com a recurs d’estimulació sensorial
percebent el soroll que fa el paper arrugat i el tacte de les diferents textures.

L’arrugat afavoreix l’adquisició d’aspectes relacionats amb el volum i amb el canvi
de forma i grandària.

Plegat

La tècnica del plegat és molt adequada a partir de trenta mesos i en la majoria
dels casos apareix per imitació fent plecs molt senzills. El paper més adequat
per iniciar-se en la tècnica és el que prové de la propaganda dels supermercats o
catàlegs de les botigues que es doblega fàcilment i té poc risc de tallar.

Enrotllatment

L’enrollatment és un tècnica amb força complexitat que fins a tres anys no és
aconsellable.

Una manera d’iniciar la tècnica és col·locar un tub (que pot ser una barra de pega,
un tub de film transparent o de paper de plata, per la seva duresa) sobre una tira
de paper amb una punta encolada al tub de manera que l’infant el faci rodar fins a
tenir la tira de paper enrotllada.

Més endavant l’educador pot començar a embolicar objectes senzills com pedres,
caramels, o capsetes buides amb paper de regal per ser imitat per l’infant.

A mesura que l’infant aprèn i domina aquesta tècnica comença a interessar-se
per embolicar objectes que es converteixen en regals sorpresa per als familiars
i amics. No hi ha res més gratificant per a l’infant que poder embolicar els regals
que entregarà al seu entorn.
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Arrissat

L’arrissat consisteix a enrotllar un paper fi al voltant d’un objecte cilíndric i que
en desenrotllar-lo queda amb ondulacions.

Aquesta tècnica és preferible dur-la a terme posteriorment a la tècnica de l’enrot-
llat. Es pot iniciar enrotllant una cinta de paper en un tub que pot ser un retolador
gruixut o un altre objecte de forma semblant que en desenrotllar-lo quedarà arrissat
(figura 2.28). Els rissos poden ser enganxats sobre un paper convertits en rissos
de cabell, en la cua d’un porc, etc.

Figura 2.28. Paper arrissat

Exemple de paper de seda arrissat per un infant de cinc anys

Picat i retallat

Abans d’utilitzar la tisora es treballa la tècnica de picar amb el punxó. Aquest
tècnica es pot començar als volts dels dos anys i mig i pot iniciar-se amb una
forquilla de plàstic i una base de plastilina que requereix de poca força per fer els
forats. D’aquesta forma es pot entrenar la direccionalitat i el control de l’espai.

Els punxons són de plàstic i no tenen
cap mena de perill.

Un cop s’ha augmentat la força muscular es pot passar a oferir un dibuix als infants
i fer que amb l’ajuda d’un punxó en ressegueixin el contorn tot picant la línia, fins
que la figura es desprengui del full.

Per picar millor el contorn, es col·loca una petita estora a sota del full (figura 2.29).
De manera que quan l’infant pica el dibuix troba un espai on pot clavar el punxó.
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Figura 2.29. Paper picat

Exemple de cartolina i paper de xarol picat.

Aquesta tècnica requereix control per part de l’infant per picar sobre la línia i fer
que es desprengui el dibuix sense trencar-lo. Després, la figura resultant es pot
enganxar en una altra làmina d’un color diferent, etc.

Quan l’infant té més domini s’introdueix la retallada amb tisora. Amb els petits
sempre s’han d’utilitzar tisores de punta rodona. Aquesta activitat desenvolupa la
coordinació oculomanual.

En el mercat trobem tisores de diferents grandàries que poden ser utilitzades en
funció de l’edat dels infants. Fins i tot trobem tisores de fulles intercanviables que
permeten retallar fent formes diferents.

A partir dels trenta mesos es pot introduir l’acció d’obrir i tancar les tisores fins
que els nens aprenguin a utilitzar-les sense paper. Més endavant es passa a agafar
amb l’altra mà el full que ha de ser retallat i s’ensenya a anar-lo girant.

És molt important quan es treballa amb tisores donar consignes sobre la seva
utilització correcta: no caminar ni córrer mentre es tenen a la mà ni donar cap
cop a la resta de companys i companyes, ja que poden produir lesions.

Perforat

El perforat és una tècnica que consisteix a foradar un paper o cartró. Abans dels
trenta mesos ha de ser l’educador l’encarregat de perforar un material i l’infant
podrà comprovar amb els seus dits el forat fet.

A partir dels trenta mesos serà l’infant l’encarregat de foradar el material. No serà
fins a quatre anys que els infants podran utilitzar les perforadores que es troben en
el mercat.

Enganxada

A partir dels nou mesos els infants poden començar a enganxar material amb una
barreja de farina i aigua. A partir dels divuit mesos, amb ajuda dels educadors es
podrà fer servir la cola en barra.
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Els adhesius són elements molt adequats per treballar la tècnica de l’enganxada
(figura 2.30). Els adhesius seran més petits com més grans siguin els infants.

Figura 2.30. Paper enganxat

Exemple de dibuix decorat amb adhesius. Aquesta tècnica és
molt atractiva per als infants.

A partir dels trenta mesos és molt adequat col·locar un paper adhesiu perquè els
infants vagin enganxant paper de diferents formes i textures. No serà fins a partir
dels tres anys que podrem combinar totes aquestes propostes i que l’infant les anirà
fent de manera autònoma.

Frottage

La tècnica del frottage consisteix a calcar fregant amb un llapis o cera un objecte
situat sota un paper (figura 2.31). No serà fins a tres anys i mig que aquesta tècnica
es podrà practicar, ja que es necessita concentració i control de la força muscular.

Figura 2.31. Paper fregat

Exemple de paper fregat fent servir diferents objectes.
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Objectes que es poden posar a sota del paper són claus, monedes, botons, fulles,
etc.

A l’inici de la tècnica és molt adequat practicar amb paper vegetal, que té unes
bones qualitats per calcar, ja que permet veure l’objecte que hi ha a sota.

2.4 El modelatge i les pastes de modelar

El modelatge és una activitat artística que prové de l’escultura i consisteix
en la manipulació de materials tous i molt mal·leables. És una activitat
molt suggestiva per als infants, ja que proporciona el plaer de transformar
un material amb les pròpies mans.

Amb el modelatge es treballa el desenvolupament de la motricitat fina: pessigar,
aixafar, estirar, enrotllar, buidar, etc. Es desenvolupa la coordinació oculomanual,
el control dels moviments i l’adquisició d’aspectes relacionats amb el volum, les
formes i les textures.

Al principi és recomanable que l’infant treballi el material amb les mans. Més
endavant s’introdueixen utensilis per treballar el fang o la pasta. El que sí que
s’ha de proporcionar als infants són petits elements com pedres, branques petites,
palletes, botons, etc., perquè puguin incrustar-los en el material.

Practicar el modelatge de forma regular permet als infants descobrir les possi-
bilitats expressives del modelatge; fer, desfer, modificar, transformar... el faran
sentir-se creador.

Per a aquest tipus d’activitat és convenient folrar les taules i, un cop estiguin
preparats els infants, repartir el fang o la pasta de modelar.

Al principi es treballen les incrustacions, els xurros, les planxes, les boletes. Per la
qual cosa se’ls ensenya a pessigar, a donar cops al damunt de la massa, a enroscar,
amassar, aixafar, etc.

A partir dels dos anys i mig es poden començar a utilitzar eines, com ganivets de
plàstic i pals (similars als dels gelats), i altres de més específiques per treballar el
fang. Així comencen a trossejar, buidar o enganxar peces.

Dintre del modelatge trobem diverses pastes de modelar que es poden utilitzar
en funció de les capacitats dels infants i de l’activitat que es vulgui fer. Algunes
d’aquestes pastes són la plastilina, el fang, la pasta de sal, el paper maixé, i la pasta
de sal entre d’altres.

1. La plastilina. Es pot modelar indefinidament, ja que en la seva composició
hi ha oli. No s’enganxa a les mans, tret que estigui massa calenta. Com més es
treballa més fàcil és manipular-la. Per fer unions o ajuntar peces només cal fer una
petita pressió. És millor desar-la tapada o protegida amb plàstic, ja que si no es fa
servir es pot assecar.
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Diferents tipus de plastilina

En el mercat trobem un tipus de
plastilina força més cara que la

que s’utilitza habitualment i que
es pot posar al forn un cop feta la

peça. Això fa que les figures es
puguin mantenir intactes durant

molt de temps. Són plastilines
molt utilitzades per fer petites
joies o objectes de decoració.

Per als més petits hi ha plastilines molt toves que en fan més fàcil la manipulació.
Es presenten en pots individuals amb tapa. Si es volen conservar durant més temps,
les peces fetes es poden envernissar. És interessant tenir-ho en compte sobretot si
volem muntar alguna exposició.

2. L’argila. L’argila està preparada per a un ús escolar i es pot trobar a les
papereries. Es pot començar a treballar amb infants de divuit mesos, amb l’ajuda
evidentment de l’educador. Al principi es pot deixar que manipulin l’argila, que
la barregin amb aigua i que pintin el paper amb aquest fang líquid. A partir de dos
anys es pot començar a experimentar amb el volum i les formes.

Per treballar l’argila amb els més petits no calen utensilis. Més endavant
l’educador pot oferir algunes eines especials per modelar que poden ajudar a fer
relleus, buidar, tallar, allisar, etc. Cal tenir present que l’argila ja està preparada
amb la humitat adequada. A mesura que es manipula es pot assecar, però s’hi pot
afegir una mica d’aigua amb un polvoritzador. Si es fan peces molt primes i petites
hi ha la possibilitat que un cop seques s’esquerdin (figura 2.32).

Figura 2.32. Formes realitzades amb argila

Formes realitzades per infants treballant l’argila

L’argila es pot pintar amb tremps o amb pintures especials s’han de coure al
forn. Alguns colors dels tremps poden quedar apagats. El millor és fer-hi més
d’una capa de pintura. Es treballa generalment a partir de xurros, planxes, boles,
cilindres, cons. Amb això l’infant pot començar a donar forma a la peça. Per
exemple, la unió de molts xurros pot convertir-se en un gerro o un portallapis.

3. Paper maixé. L’art del paper gaudeix d’una tradició molt antiga que s’ha anat
perfeccionant al llarg dels segles gràcies als artesans. El paper és una matèria
primera molt usual en el nostre entorn: revistes, propaganda, premsa, tríptics
informatius, etc. Sovint es llença, però pot ser molt gratificant modificar aquest
paper per donar-hi una altra utilitat.

La tècnica del paper maixé ens permet fer des d’una petita joia fins a un gran ninot
(figura 2.33). Amb els infants s’ha de buscar la manera més adequada de treballar
d’acord amb el desenvolupament.

Bàsicament, hi ha dues maneres diferents de treballar el paper maixé: fabricant la
pasta de paper o amb tires de paper. La més senzilla per als infants és la segona.
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Però també pot ser interessant per als educadors saber les possibilitats que ofereix
la fabricació de la pasta de paper.

Figura 2.33. Paper maixé

Exemple d’aplicació de la tècnica del paper maixé.

Pel que fa als materials s’utilitzen bàsicament papers de diaris, de revistes i paper
de seda. També hi ha un tipus de cartró anomenat cartró pedra que serveix per
folrar motlles o fer màscares. Té una gran duresa un cop sec. L’únic que es
necessita és aigua i cola. Pot ser cola blanca escolar o cola per empaperar parets.
També la podem fabricar amb aigua i farina.

Per fer aquesta tècnica es demana als infants que tallin moltes tires de paper amb
les mans, com la tècnica de l’esquinçat. Amb l’ajuda de l’educador es posen totes
les tires en un recipient gran amb aigua calenta i cola i es deixa reposar durant un
dia. L’endemà es treuen les tires de paper i es retira l’excés d’aigua i cola.

Aquesta tècnica necessita un motlle o base per enganxar les tires de paper. Les tires
es poden utilitzar per folrar globus, plats, ampolles de plàstic, safates de porexpan,
etc. Als infants els resulta més fàcil anar afegint capes de tires de paper sobre una
superfície.

Per a què les figures agafin consistència es poden fer fins a tres capes de paper, i un
cop seques es poden pintar amb temperes. Per als acabats també s’utilitza el paper
de seda a trossos, fulles seques, papers platejats o daurats, etc. Podem introduir
aquesta tècnica a partir dels cinc o sis anys.

És important pintar la figura amb una capa de color blanc si s’ha fet amb paper de
diari perquè els colors es vegin millor, ja que aquest tipus de paper sol tenir molta
tinta. Un cop seca aquesta capa de blanc, ja es pot pintar la figura amb els colors
definitius.

4. Pasta blanca. És un preparat escolar que es comercialitza i, tot i que es coneix
com a pasta blanca (color habitual), la podem trobar en diversos colors: blau, verd,
etc. És un material molt indicat a partir de vint-i-quatre mesos. Un cop modelada
la figura es pot pintar i envernissar. Els colors queden amb molta lluminositat en
pintar-se sobre blanc. Té la propietat d’assecar-se molt fàcilment una vegada s’ha
modelat.
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5. Pasta de sal. La pasta de sal és molt fàcil de fer i serveix per modelar petites
figures. Quan es treballa amb infants, educadors i educadores han d’ajudar a fer
la massa, ja que ha de quedar una pasta homogènia, que no s’enganxi a les mans
per poder-la modelar. La pasta de sal té menys consistència que el fang, però és
molt mal·leable i molt fàcil de treballar per als infants a partir de quatre anys. Per
a aquesta tècnica es necessita un forn per coure les peces, la temperatura adequada
pot ser d’uns cent vuitanta graus i el temps de cocció aproximat és de vint minuts.

Un cop les peces s’han refredat es poden pintar amb tremps i envernissar, sobretot
si es volen exposar (figura 2.34).

Figura 2.34. Figures de pasta de sal

Exemple d’aplicació de la tècnica de la pasta de sal

2.5 El collage

El collage és una composició en què es combinen moltes tècniques i molts
materials diferents (figura 2.35). Permet que l’infant sigui creatiu, ja que són els
mateixos infants que decideixen què volen enganxar i a on. Al principi l’educador
o l’educadora pot guiar l’activitat, mostrant les possibilitats.

Figura 2.35. Collage

Exemple de collage fet amb diferents materials

L’elaboració de collages ofereix la possibilitat als infants d’ampliar el seu aprenen-
tatge, de descobrir i experimentar amb els materials, que poden ser molt variats,
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com ara fulles, pedretes, trossos de roba, sorra, botons, cordills, pasta crua, cotó,
flors seques, llana, cartró, etc.

Amb aquesta tècnica es treballen totes les altres i també conceptes importants com
la dimensió, la direcció, la distància i la distribució de l’espai.

2.6 Construccions tridimensionals (tridimensionalitat)

Quan es parla de construccions tridimensionals ens referim a la realització de
treballs en tres dimensions mitjançant la utilització de materials diferents i la
combinació de tècniques.

L’objectiu d’aquesta tècnica és que l’infant, a partir d’elements quotidians, investi-
gui i els transformi en una construcció. Així doncs, els materials han de ser coses
que es puguin reciclar, com capses de sabates, rotlles de paper, cartrons, trossos
de roba, porexpan, oueres, taps de suro, marcs de diapositives, restes de rajoles,
fulles, pedres, tronquets, cintes de cassets, etc.

En aquesta activitat és molt interessant establir un diàleg amb els infants sobre les
característiques dels materials. Es pot analitzar la forma, el color, la textura, fer
comparacions, buscar diferències, fer associacions i tot allò que porti els nens a
reflexionar, a observar i a assimilar conceptes.

Un altre element interessant és que són els infants els que davant de tots els
materials han de fer el seu procés de selecció. Es pot plantejar de maneres diferents
com, per exemple, donar la consigna que sense pensar agafin uns quants elements.
O el contrari, explicar que han de pensar molt bé quins elements escullen per a la
seva composició.

Al llarg del procés de construcció, l’infant ha de fer proves d’equilibri i, per tant,
ha d’organitzar el material, valorar-ne el pes, fixar espais, fer encaixos, observar
textures, colors i tot allò que li permeti construir un tot amb una sèrie de materials
diversos.

Educadors i educadores han de buscar tot tipus d’activitats per acostar els infants
al concepte de volum. Han de ser activitats prou significatives i engrescadores
perquè es puguin anar assimilant els diferents conceptes i estimulin nens i nenes
a fer preguntes, observar resultats, comprovar dades, etc. De la mateixa manera,
ja de ben petits els infants juguen a fer construccions.

Amb elles aniran treballant conceptes com l’equilibri, l’ordre, la coordinació
oculomanual, la mida, el pes, etc. Hem d’aprofitar la fascinació que nens i nenes
senten per una construcció molt alta i com els agrada, encara més, el soroll que
provoca quan cau a terra.

Alguns continguts per treballar el volum i les construccions a l’educació infantil
són:
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• Experimentar amb la matèria per tal d’afavorir les percepcions tàctils per
reconèixer les propietats de la matèria (plastilina, fang, pasta de sal, pasta
de paper...) i treballar la densitat en el moment d’aixafar-la, la resistència
als cops, la mal·leabilitat, la consistència.

• Experimentar amb formes verticals i horitzontals.

• Omplir i buidar recipients per assimilar els conceptes de ple i buit.

• Fomentar el joc amb materials diversos.

• Experimentar l’organització espacial.

• Potenciar la imaginació i l’originalitat en les experiències de construcció.

• Manipular eines que ajudin a unir, enganxar, ajuntar, etc.

• Fer propostes d’activitat de construcció individuals i col·lectives.

Algunes activitats per treballar les construccions poden ser:

• Jocs que impliquin construcció amb blocs, encaixos, peces.

• Treball amb pots, capses, boles, cordes, fustes, suros, etc. que fomentin
aspectes com l’equilibri, l’estabilitat o el moviment.

• Experiències de retallat de cartolines per fer escultures.

• Construcció de formes abstractes amb materials diversos per reflexionar
sobre el color, la forma i l’equilibri.

• Construcció de mòbils.

• Construccions col·lectives a mida natural per treballar l’organització espa-
cial i vivencial.
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3. Estratègies didàctiques i avaluació en l’expressió plàstica infantil

El llenguatge plàstic ajuda els infants a comunicar-se amb els altres a través de
manifestacions plàstiques quan encara no han desenvolupat el llenguatge verbal.
L’expressió plàstica està íntimament lligada al desenvolupament de l’infant: desen-
volupament afectiu, psicomotor, cognitiu, etc.

L’educador o educadora ha de conèixer diverses estratègies didàctiques que
permetin dissenyar i aplicar diferents activitats en funció del moment de desenvolu-
pament en què es troba l’infant. La intervenció s’ha de plantejar tenint en compte
les possibilitats dels infants i potenciant la llibertat expressiva i la creativitat a
través del disseny d’activitats motivadores i ambients de relaxació.

Amb els infants més petits, la intervenció se centra en activitats de descoberta i
experimentació, en què és més important el procés que el resultat de la producció
plàstica. A partir dels tres anys, s’amplia la possibilitat de treballar amb tècniques
plàstiques més complexes.

El procés d’avaluació en l’activitat plàstica infantil ens permet valorar els pro-
gressos dels infants i ajustar les propostes didàctiques en funció dels resultats
obtinguts.

3.1 Ambient i espai

Els infants desenvolupen una imatge del món que els envolta per mitjà de la
interacció amb l’espai en què es mouen. L’aprenentatge dels infants és fruit de
la interacció amb el mitjà.

En l’etapa infantil els recursos i l’espai són un factor condicionant que influeix
directament en l’aprenentatge dels infants.

Aspectes com la distribució espacial,
la il·luminació, el soroll, etc... s’han
de tenir en compte a l’hora de
dissenyar activitats.

L’educador és l’encarregat d’organitzar l’espai, no solament en funció de les
característiques físiques de l’aula o dels materials de què es disposa, sinó que
també s’han de tenir en compte les característiques dels infants.

L’organització de l’espai ha de sorgir de les necessitats dels infants i, a mesura que
aquests canvien, l’espai ha de canviar amb ells. Per tot això podem afirmar que
una de les característiques fonamentals de l’espai és la flexibilitat.
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Els espais han de ser agradables, han de potenciar la motivació i,
juntament amb altres elements com l’organització del temps, la selecció
dels recursos, l’agrupació dels infants i la proposta d’activitats, han
d’estimular l’aprenentatge.

De vegades, les limitacions econòmiques i arquitectòniques ens dificulten la
distribució correcta de l’espai, però en la mesura del possible i amb els recursos
de què es disposa s’han de tenir presents algunes consideracions:

• Crear espais adaptats a les necessitats infantils, partint de les seves iniciati-
ves i interessos.

• Procurar descentralitzar l’acció educativa.

• Tenir en compte els racons i les seves possibilitats sense oblidar els espais
de desplaçament per agilitzar el moviment segur.

• Tenir en compte les possibilitats de l’espai pel que fa a la necessitat
d’exposició de treballs, informació, etc.

• Crear espais flexibles que permetin amb el mínim canvi configurar nous
espais per fer diferents activitats.

• Tenir en compte elements com la seguretat, la pràctica i l’estètica en un punt
d’equilibri.

En l’etapa infantil, els espais estan definits per uns elements metodològics
fonamentals: els tallers i els racons.

L’educador ha de tenir en compte els objectius a treballar a l’hora de dissenyar-los.
Independentment de l’objectiu amb el qual es dissenyin aquests han de permetre
la interacció dels infants i també amb els adults, com també la manipulació sobre
els objectes i la llibertat en els desplaçaments amb seguretat.

3.2 Materials, eines i suports

El material seleccionat per treballar l’expressió plàstica ha d’afavorir l’expressió i
les relacions per mitjà del joc. També ha de motivar la manipulació en els infants
i propiciar la lliure exploració dels materials.

Tenir cura dels materials és un dels aspectes bàsics a treballar en les activitats
plàstiques, ja que un pinzell que no es neteja correctament, un pot de pintura que
no es tanca bé, pot malmetre el material, que no es podrà tornar a fer servir.

A l’hora de treballar la plàstica a l’educació infantil els educadors han de posar-hi
molta imaginació per tal de buscar materials diversos i propostes interessants per
als infants.
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El material s’ha d’oferir amb un cert ordre i de manera esglaonada establint molt
clarament les normes d’utilització. Es infants han de poder establir relació amb
els materials que els oferim i per això un excés de material produeix una manca
d’interès deguda a la dificultat de poder interaccionar amb tots.

La presentació dels materials ha de
ser motivant per a què desperti la
curiositat dels més petits.

La selecció correcta del material determinarà en gran mesura l’activitat dels
infants i el seu aprenentatge. Un dels aspectes que l’educador ha de tenir en compte
és l’atenció a la diversitat a l’hora de proveir de material l’espai.

A més del material didàctic, és important que els infants interaccionin amb
materials naturals, reciclats, i també objectes quotidians que amb una mica
d’imaginació es poden convertir en elements aptes per fer-los servir. Per això
és recomanable disposar d’un petit magatzem on els educadors puguin desar
materials amb possibilitats plàstiques, com ara recipients, rotlles de paper, safates
de porexpan, taps de suro, pedres, ampolles de vidre, etc.

També és convenient tenir totes les pintures, les coles, cartolines, papers de seda,
punxons, fangs, plastilines, etc., classificats i ordenats en un espai. D’aquesta
manera, quan l’educador ha de preparar l’activitat sempre pot saber si té de tot o
si ha de fer una comanda.

En moltes escoles hi ha una persona, que pot ser un educador, que s’encarrega
de mantenir en ordre el magatzem del material i fer les comandes. És una ajuda
important, atès que amb infants s’ha de comptar amb molts materials i això implica
haver de fer una previsió.

De vegades també és molt interessant abans d’iniciar l’activitat plàstica fer una
sortida amb tots els alumnes per recollir fulles seques, pedres, branques petites, i
d’aquesta manera treballar l’observació dels elements, analitzar-ne les caracterís-
tiques, mirar el cel i observar els núvols, sortir al sorral i deixar empremtes en la
sorra, etc.

Pel que fa a les eines que es poden fer servir són moltes i variades. Amb els més
petits hi ha coses que es fan amb les pròpies mans o els peus, per fer empremtes,
per exemple. Posteriorment, passem als pinzells, n’hi ha de moltes mides i per
tant s’han d’escollir en relació amb l’edat dels infants i les tècniques que volem
treballar.

Moltes altres eines les podem trobar en objectes d’ús quotidià, que poden servir
per a altres usos, com ara recipients d’aigua foradats, desodorants de bola per
pintar, cordills per estampar, esponges, taps de plàstic, canyetes per bufar, llana i
robes, sorra, pedretes per fer textures, fulles, fruites, etc.

Finalment, pel que fa als suports, es poden utilitzar tot tipus de papers de diferents
gruixos i mides, cartrons, cartró ondulat, fustes, cartolines, fulls d’acetat per pintar,
plàstics durs, porexpan, papers d’embalar per a murals, etc.

En el mercat hi ha una gran varietat de material didàctic disponible que combinat
amb els elements naturals i quotidians pot donar com a resultat unes activitats
molt interessants. El que és important, més que oferir una llista del material més
adequat per a l’expressió plàstica, és indicar les característiques que aquest ha de
presentar per tenir-les en compte a l’hora de fer la tria:
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• Variat i suficient. De manera que tots els infants puguin accedir al material
i puguin canviar-lo i compartir-lo.

• Adaptat a les capacitats dels infants. Els estris s’han de poder manipular
amb facilitat. Per això s’ha de tenir en compte la forma, la mida i el pes de
manera que els infants puguin ser autònoms a l’hora de manipular-los.

• Resistent i segur. El material han de tenir una perdurabilitat i per això hem
d’ensenyar als infants a tenir-ne cura per a poder-lo fer servir durant molt
de temps. La seguretat és un aspecte fonamental en les activitats amb els
infants, en cap cas hem de posar en perill la salut ni la seguretat. Per això
s’ha de comprovar la composició de les pintures que siguin base aigua, les
pastes de modelar, els retoladors, etc. evitant tots els productes que puguin
ser tòxics.

• Econòmic però de bona qualitat. No sempre el producte més car és el que
dóna millor resultat, però és important no escatimar en seguretat.

• Atractiu. El material que és atractiu per als infants motiva l’activitat i
millora la predisposició.

• Fàcil de netejar. Un aspecte fonamental és la facilitat de neteja, ja que
d’aquesta manera els infants també podran ajudar en aquesta tasca i faran
més àgil l’activitat de recollir.

3.3 Les activitats

Les activitats d’expressió plàstica s’han de plantejar en funció dels objectius
proposats i han de tenir caràcter global. Els educadors han de tenir cura de
plantejar-les d’una manera progressiva, pel que fa a la complexitat, tenint en
compte el nivell maduratiu de cada infant.

Dins la mateixa aula sovint trobem que hi ha ritmes d’aprenentatge diferents. Això
implica que la tasca del professional s’ha d’adequar als diferents ritmes, amb
propostes engrescadores i flexibles.

En la planificació de les activitats, s’ha de distribuir el temps d’acord amb les fases
següents:

1. Preparació dels materials

2. Presentació de l’activitat

3. Execució del treball

4. Recollida i neteja

5. Posada en comú i reflexió sobre l’activitat amb els infants
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Un dels aspectes
fonamentals a tenir en
compte en la planificació
d’una activitat plàstica es el
temps necessari per a
dur-la a terme.

Les activitats d’expressió plàstica es poden treballar en molts moments diferents
i a partir de multitud de centres d’interès.

Les activitats d’expressió plàstica ofereixen moltes possibilitats de comunicació
entre infants i adults, i entre els infants. És molt interessant que els nens comentin
les seves produccions, de manera que companys i educadors puguin valorar la
feina.

És molt difícil parlar d’una única durada en les activitats, ja que dependrà en gran
mesura del tipus d’activitat i del ritme dels infants. Podem dir que les trobem
d’entre quinze minuts i dues hores en funció de la complexitat.

El control de la durada de l’activitat pot ser decisori per a l’execució
correcta d’aquesta. Un excés en temps farà cansar i avorrir els infants, la
qual cosa disminuirà la seva atenció i creativitat; en canvi, si deixem poc
temps els resultats es presentaran inacabats o amb manca de dedicació i els
infants es poden sentir frustrats per no haver pogut dur a terme correctament
les seves produccions.

Les activitats de dibuixar o donar color als dibuixos poden durar com a màxim
trenta minuts, però les de pintura, collage o modelatge poden arribar a dues hores.
En la planificació de la durada, és molt important tenir en compte el temps dedicat
a la neteja o l’ordre del material plàstic.

3.4 Els racons

Els racons permeten als infants
treballar de manera autònoma les
tècniques plàstiques apreses.

Els racons són espais de l’aula que s’organitzen per aconseguir uns objectius
determinats. En ells els infants poden treballar lliurement i potenciar
l’aprenentatge per descobriment sense la intervenció de l’adult, manipulant
material molt divers i diferents propostes d’activitats que han de permetre
aconseguir els objectius plantejats.

Una de les característiques fonamentals és que el temps que es dedica a les
diferents activitats d’un racó no està predeterminat i cada infant pot continuar o
canviar l’activitat en funció de les seves motivacions.

La metodologia basada en racons permet aconseguir uns objectius fonamentals,
alguns del quals s’ofereixen a continuació:

• Potenciar l’aprenentatge per descobriment i significatiu.

• Potenciar la capacitat de manipulació, la creativitat i la iniciativa.

• Potenciar la interacció i comunicació entre els infants.
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• Descobrir i utilitzar les capacitats motrius, sensorials i expressives.

• Satisfer les necessitats de joc entre els infants.

• Adquirir hàbits, valors i normes respecte a l’ús del material, l’espai i els
altres infants mitjançant un entorn lúdic.

• Potenciar la implicació dels infants en el propi procés d’aprenentatge.

En l’educació infantil trobem infinites propostes per organitzar racons, però si ens
centrem en els destinats a potenciar les capacitats plàstiques de manera exclusiva
trobem, per exemple, el racó de la pintura, el racó del paper, el racó dels motllos,
etc.

L’organització de l’espai per racons ha de tenir en compte alguns principis
fonamentals:

• La presentació del material i la distribució de l’espai ha de permetre la
interacció lliure dels infants amb els objectes per potenciar l’aprenentatge
per descobriment i l’autonomia en l’acció.

• L’agrupament dels infants s’ha de produir de manera espontània, però hem
d’intentar que els grups siguin el més heterogenis possible per propiciar un
aprenentatge constructiu basat en la cooperació.

• Els racons han d’oferir activitats lliures i altres de dirigides. Pel que fa
a les activitats lliures, han de sorgir dels propis interessos dels infants i
han de permetre que aquests es converteixin en agents actius en el procés
d’aprenentatge planificant, seleccionant, reflexionant i avaluant els propis
resultats.

• En les activitats dirigides és l’educador l’encarregat de proposar les ac-
tivitats que prèviament ha planificat i que estan directament relacionades
amb els objectius. Els infants podran escollir lliurement entre les activitats
proposades per l’adult per potenciar una vegada més la implicació de
l’infant en el propi procés d’aprenentatge.

3.5 Els tallers

El tallers són un principi metodològic basat en la proposta per part dels
educadors d’un conjunt d’accions que s’han d’anar fent per arribar a un
producte final.

En el cas de l’activitat plàstica, consisteix a aprendre una tècnica determinada
(pintura de dits, estampació, modelatge, paper picat, etc.) i és el mateix educador
qui la posa en pràctica.

Els objectius bàsics del treball mitjançant tallers són:
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• Afavorir les relacions entre iguals posant en pràctica el joc cooperatiu i el
comportament social.

• Potenciar l’exploració i descobriment de tècniques i materials plàstics molt
diversos i conèixer-ne les possibilitats expressives i comunicatives.

• Afavorir la participació dels pares en el tallers prenent part del procés
d’aprenentatge dels seus fills i filles.

Els tallers es poden organitzar de moltes maneres, es poden fer grups amb els
infants i fer tallers diaris de tal manera que cada grup faci cada dia un taller diferent.
També podem fer un taller un dia a la setmana perquè un grup d’infants el segueixi
amb l’educador mentre la resta de grups juguen als racons.

A diferència dels racons, en els tallers l’adult dirigeix l’activitat i supervisa els
processos dels infants tot i que s’ha de mantenir el principi d’autonomia i iniciativa
per part dels infants.

Els pares també poden participar en els tallers i d’aquesta manera poden treballar
tots els infants agrupats alhora guiats per diferents adults.

L’educador ha de tenir present un conjunt de criteris metodològics a l’hora de
planificar els tallers:

• S’han de tenir en compte les característiques i capacitats, com també els
interessos dels infants, per dissenyar un taller que sigui motivador i permeti
aconseguir els objectius plantejats.

• Les accions proposades en els tallers han de facilitar als infants l’apre-
nentatge d’una tècnica en concret potenciant l’aprenentatge funcional i
significatiu, sense oblidar el desenvolupament cognitiu, motor, afectiu i
social.

• La metodologia ha de ser activa i participativa, i tot i que es dugui a terme
en grup s’ha de personalitzar al màxim l’atenció.

• Els tallers s’han de desenvolupar en un context socialitzant que potenciï
l’aprenentatge cooperatiu i la interacció entre els infants compartint material
i experiències.

• S’ha de tenir en compte la diversitat de l’alumnat posant especial interès en
l’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge.

• S’ha de fomentar la participació de les famílies en la programació i realitza-
ció dels tallers.

3.6 Exposició i arxiu de treballs

La part fonamental del desenvolupament de la producció plàstica té lloc durant
el procés de creació i no, en el resultat final. No obstant això, és important que
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els educadors conservin algunes de les produccions plàstiques per poder analitzar
l’evolució en el desenvolupament plàstic infantil. També és interessat exposar
alguns treballs a l’espai on es troben els nens perquè sentin l’espai de treball com
a seu i col·laborin en la seva decoració.

La majoria dels infants no
s’interessen per conservar les seves

produccions. Els educadors i
educadores són els encarregats de

conservar-les.

L’educador ha de desar els treballs fets pels infants amb la data, el nom i tots els
comentaris que facin referència a aquesta obra i a aquest dia concret darrere del
full. Va bé tenir un espai per a cada infant, com ara una carpeta o un classificador,
per anar-hi afegint els treballs nous.

Al final del trimestre es pot fer un àlbum perquè cada infant el pugui mostrar a
casa. Pel que fa a l’elaboració dels àlbums, hem de rebutjar la idea de presentar
a les famílies treballs magnífics que els mateixos infants són incapaços de fer per
la dificultat que comporten. És preferible pensar en muntatges senzills que els
infants puguin fer ells mateixos.

Els àlbums o reculls de treballs tenen un sentit força important, com és mostrar
el treball d’un infant al llarg d’un trimestre perquè els pares estableixin un diàleg
amb el seu fill sobre el que ha fet, els dibuixos, els colors, les formes i, en definitiva,
mostrin interès pel treball dels infants.

Tampoc no cal que el mateix dia l’infant hagi d’explicar tots els treballs de tot
el trimestre. Però sí que es pot dedicar una estoneta cada dia a comentar-los,
i sobretot s’ha d’esperar que siguin els infants els que prenguin la iniciativa en
l’explicació.

En cas de voler exposar els treballs en algun racó de la classe o de l’escola, també
s’ha de posar molta cura en la presentació. Per exemple, en comptes d’enganxar
directament a la paret uns dibuixos, quedaran molt millor si al darrere hi ha paper
d’embalar d’un color que els faci ressaltar.

També s’ha de tenir present que les exposicions haurien de ser temporals per
mantenir un espai motivador i evitar que les produccions es facin malbé.

Els educadors han de vetllar per tots aquests detalls, perquè també eduquen.

3.7 Propostes plàstiques a l’entorn

S’acostuma a pensar que la mainada no està intel·lectualment preparada per
comprendre l’art i, encara més, es considera que el seu comportament no serà
l’adequat en una institució relacionada amb aquest. En molts casos els educadors
no se senten segurs de portar l’alumnat a visitar els museus, ja que consideren que
els infants no estan familiaritzats amb moure’s per aquests espais.

Els museus no són únicament
magatzems d’obres d’art i sovint

disposen de gabinets didàctics on
s’elaboren materials i es preparen

activitats per als grups escolars que
els visiten.

És cert que entre els dos i els set anys els infants es trobem en el període prelògic
segons Piaget caracteritzat per l’egocentrisme i que tendeixen a considerar el món
en termes d’un únic punt de vista. L’infant d’aquesta edat és incapaç, doncs,
de reconèixer altres punt de vista. També es caracteritza per la confusió entre
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L’educador, que abans
haurà visitat l’espai, tindrà
en compte que no cal
passar per totes les sales
del museu sinó que es
tracta de triar alguns espais
concrets.

aparença i realitat, és a dir, que la seva capacitat de raonament està dominada per
la percepció i per l’aparença més que pel que realment és. També els infants tenen
dificultats per establir relacions causals, entenen que els fets succeeixen junts però
per una relació de causa-efecte.

La visita al museu s’ha convertit en una experiència quotidiana per a la
majoria d’escoles. En aquest cas, la funció de l’educador és programar
l’activitat seleccionant-la entre moltes alternatives que hi ha al seu abast.

Alguns consells per aprofitar didàcticament l’experiència de visitar museus amb
alumnes són:

1. Abans de la visita. Convé conèixer el lloc on es duran els alumnes, per això
els educadors hi han d’haver anat abans per escollir el recorregut museístic més
escaient.

Per denominar l’activitat, utilitzarem sempre l’expressió visita al museu, ja que no
es tracta d’una excursió o d’una sortida qualsevol sinó d’una proposta pedagògica
prevista i preparada. S’hi ha de donar l’entitat que té.

Cal preparar la visita assessorant i documentant l’alumnat abans d’anar-hi, per a
això se’ls ha de proporcionar material (làmines, PowerPoint, audiovisuals, etc.)
que es veurà abans de la visita i ens ajudarà a introduir-la creant expectatives que
motivin l’activitat.

Podem aprofitar aquest moment per treballar alguns conceptes com el de col·lecció,
artista, quadre, museu, etc. per mitjà del joc i l’expressió plàstica. De vegades,
es pot fer alguna activitat d’introducció relacionada amb l’artista o el moviment
artístic que es visitarà. També es poden practicar algunes de les tècniques
dominants en les obres dels artistes.

També s’han de treballar les normes de comportament que s’han de seguir als
museus: no córrer, tenir cura del material, respectar el silenci, etc.

Amb totes les activitats introductòries es vol motivar l’alumnat, preparar-ne la
ment per entendre millor l’experiència i reduir l’ansietat que genera sortir dels
espais habituals.

2. La visita. La visita al museu per als més petits de sis anys no hauria de ser
de més de quaranta-cinc minuts. És molt interessant proposar a l’alumnat alguna
activitat de reflexió sobre alguna obra o destinar un temps a dibuixar alguna de les
obres que estan observant creant un petit taller.

Els departaments pedagògics d’alguns museus solen posar a disposició del grup
escolar guies especialitzats en infants que els acompanyen en les visites, ajudant-
los a entendre algunes obres i fent activitats de participació dels infants. També
preparen tallers en aquesta línia que ajuden els infants a assimilar el contingut de
la visita. És molt important lligar aquesta activitat amb l’activitat introductòria de
classe.
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L’ús de les noves
tecnologies s’ha convertit en
un element fonamental que

els educadors han de
conèixer i utilitzar a l’aula.

3. Després de la visita. Després de la visita, i un cop a l’aula, és molt important
fer una activitat de valoració de l’experiència de manera que l’alumnat pugui
reflexionar sobre la visita i ajudi l’educador a conèixer l’opinió de l’alumnat.
Aquesta activitat pot consistir a fer un dibuix de l’experiència viscuda i una posada
en comú repassant els aspectes principals.

Si l’activitat de visita al museu està ben plantejada es converteix en una activitat
prioritària en la programació infantil. D’aquesta manera les visites als museus
passen de ser una anècdota a un recurs necessari i prioritari per als educadors.

3.8 L’art i les noves tecnologies

El treball de l’expressió plàstica es pot veure molt enriquit si utilitzem les noves
tecnologies com a noves fonts d’expressió i comunicació. La xarxa d’Internet és
una font inestimable que podem consultar i oferir-la a l’alumnat per acostar-lo a
les obres i als artistes.

Fotografiar les produccions plàstiques fetes pels infants a classe i després projectar-
les o exposar-les ens ajuda a fer-les perdurar i revisar-les un cop passat el temps.
També les podem penjar en la pàgina web del centre de manera que les famílies
puguin veure les produccions dels seus infants des de casa, i els infants puguin
explicar-los en què ha consistit l’activitat feta a classe. Les noves tecnologies ens
permeten acostar-nos a les famílies i millorar els canals de comunicació.

A més d’utilitzar els llapis, els pinzells i el paper, els infants fan servir programaris
per jugar, escoltar contes, veure dibuixos, escriure, pintar, etc. Habitualment estan
molt familiaritzats amb aquest tipus de recursos i de vegades tenen més domini que
els mateixos adults. No obstant això, l’ús de l’ordinador per part dels infants ha
de ser sempre supervisat per un adult.

Com a educadors, lluny de negar les possibilitats de les noves tecnologies, hem de
potenciar-les com a recurs didàctic i crear en la mainada una actitud crítica envers
les possibilitats d’aquestes fonts. Per a això les hem de conèixer, analitzar-ne les
possibilitats i oferir als infants els recursos que creiem més adequats.

Sovint els infants prefereixen utilitzar l’ordinador per buscar un dibuix per pintar,
són múltiples els dibuixos que trobem en la Xarxa disponibles per imprimir i ser
pintats. També hi ha programaris per pintar o dibuixar, i utilitzant aquesta eina
sovint els infants s’atreveixen a dur a terme més innovacions que amb el material
tradicional. Rectificar un dibuix utilitzant l’ordinador és més ràpid i no deixa
senyals de la correcció.

La utilització dels mitjans informàtics per a les produccions plàstiques facilita el
moviment com a element plàstic i ofereix moltes possibilitats complementàries
als elements tradicionals, però s’ha d’evitar la tendència a estereotipar que crea
aquest mitjà intentant potenciar les propostes creatives.
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L’ús de les noves tecnologies ofereix noves possibilitats de treballar el
llenguatge plàstic en els infants, però sempre s’ha de plantejar com a
complement de les activitats de manipulació tradicionals, mai com a
substitució d’aquestes.

També val a dir que en la Xarxa trobem multituds de recursos amb propostes
plàstiques per a infants que valen la pena de consultar i aprofitar una vegada
analitzades amb criteri pedagògic.

3.9 Arts plàstiques i atenció a la diversitat

Les activitats plàstiques contribueixen al desenvolupament integral dels infants i
en potencien les capacitats d’expressió.

Els infants que presenten algun tipus de discapacitat són perfectament
susceptibles de dur a terme activitats plàstiques en funció de les seves
possibilitats. La realització d’aquestes activitats els permet conèixer un nou
canal de comunicació, de vegades l’únic, per expressar les seves emocions i
interactuar amb el món que els envolta de manera que milloren les relacions
interpersonals.

L’educació plàstica ajuda l’infant a desenvolupar la capacitat perceptiva. L’infant
observa, identifica, classifica, interioritza la informació i la comunica. Aquest
procés ajuda a construir l’aprenentatge. En el cas dels infants amb dificultats
per adquirir el llenguatge verbal, l’expressió plàstica es converteix en un vehicle
fonamental que permet manifestar emocions, sentiments, sensacions i alhora
potencia l’autonomia personal.

Els educadors han de tenir en compte que els projectes educatius que elaborin
han de ser prou flexibles per permetre concrecions individuals ajustades a les
característiques, els ritmes d’aprenentatge i les singularitats de cada alumne
perquè es pugui donar compliment al principi d’atenció a la diversitat.

Els centres escolars a més a més aplicaran les mesures necessàries perquè
l’alumnat amb necessitats específiques disposi dels suports necessaris per assolir
el desenvolupament màxim de les seves capacitats personals i els objectius del
currículum.

Els infants amb necessitats educatives especials no solen participar en
totes les activitats curriculars i les possibilitats de relació amb l’entorn
es veuen limitades. Aquestes limitacions desapareixen en les activitats
plàstiques. La pintura, la música, la dansa, etc. es converteixen en vies
d’expressió que propicien els vincles socials. L’art es converteix en un mitjà
d’autoexpressió i comunicació.
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No és possible donar
indicacions clares sobre les

fites que els infants amb
dificultats poden aconseguir,

ja que dependrà del tipus i
grau d’afectació de cada

cas.

L’art permet desenvolupar la creativitat i potenciar el desenvolupament físic i
mental. L’autoconfiança augmenta a mesura que s’experimenta l’èxit en les
activitats artístiques. En els infants amb problemes físics o motors el control físic
millorarà a mesura que manipulen materials plàstics.

L’expressió plàstica s’ha d’adaptar al ritme i les capacitats de cada
infant, i l’educador ha de facilitar els processos d’aprenentatge utilitzant
les tècniques i materials més adequats, adaptant-los a les capacitats de
l’alumnat.

L’evolució de cada cas respecte a l’art estarà relacionada amb les seves experièn-
cies i no amb la seva edat cronològica. El desenvolupament pot ser similar al dels
altres infants però a vegades tenen una progressió més lenta, i fins i tot en alguns
casos no s’arribarà a determinades etapes de desenvolupament.

El desenvolupament de la capacitat d’expressió plàstica en els infants que pre-
senten alguna deficiència ha mostrat una correlació directa amb l’augment del
benestar psíquic, de l’autoestima i de la valoració social.

Per a la resta de la mainada és molt important trobar activitats amb les quals
compartir estones amb infants que presenten dificultats per seguir el ritme de la
classe.

Podem dir que l’activitat artística es converteix realment en una teràpia.

L’artteràpia

La teràpia per mitjà de l’art, coneguda com a artteràpia (teràpia artística o teràpia creativa),
consisteix en l’ús de les arts visuals amb finalitats terapèutiques. Es basa en la idea que
les representacions visuals, objectivades per mitjà del material plàstic, contribueixen a la
construcció d’un significat dels conflictes psíquics, la qual cosa n’afavoreix la resolució.
Des d’aquest punt de vista, la representació plàstica seria un procés de construcció del
pensament.

Un aspecte fonamental per treballar l’art amb alumnat amb necessitats educatives
és donar llibertat de manipulació i creació en l’expressió plàstica perquè la es
pugui expressar d’acord amb el seu nivell, evitant el rebuig i la sobreprotecció.
No s’ha d’oblidar que és més important el procés de creació que el producte final.

Són moltes les experiències que ens mostren els avantatges del dibuix i la pintura
per a persones amb problemes psicològics i físics. També per a les persones amb
deficiències sensorials les creacions artístiques es converteixen en una nova via de
comunicació de gran sensibilitat.

Algunes necessitats educatives específiques semblen presentar més dificultats a
l’hora de treballar la plàstica a l’aula. Per analitzar les possibilitats plàstiques
podem classificar l’alumnat amb necessitats educatives especials en diferents
grups.
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3.9.1 Expressió plàstica i dèficit motor

Els infants amb dèficit motor veuen limitades les activitats de manipulació i
coordinació. La utilització de productes de suport pot millorar les capacitats
motores.

Pel que fa al dibuix, i per facilitar-ne l’execució, es poden fer servir productes
de suport com adaptadors per a estris de dibuix o una termoformadora, que ens
permet crear una placa de plàstic amb un relleu específic que ajuda l’infant a
dibuixar. Són molt interessants els treballs de calc amb teles que potencien la
coordinació ull-mà, la manipulació i el control postural.

La pintura de dits i de mà amb ajuda es pot iniciar ajudant-los nosaltres a manipular
el material, si és necessari. Pel que fa a la utilització d’eines per pintar, s’hauran
d’escollir les que siguin més adequades en funció de les dificultats de cada infant
(pinzells, retoladors gruixuts, esponges, etc.).

El collage és una activitat lliure molt interessant per als infants amb dificultats
motores, ja que no hi ha limitació d’espais i es poden utilitzar materials molt
diversos. L’infant ha de percebre, seleccionar, classificar, retallar, enganxar i posar
en joc la creativitat. L’educador o educadora ajudarà en totes aquestes accions
l’infant que no pugui fer-les per ell mateix.

3.9.2 Expressió plàstica i deficiència visual

L’alumnat amb discapacitat visual, especialment amb ceguesa, ha patit la privació
de participar en activitats de l’àrea de plàstica.

L’aparició de la termoformadora ha
obert moltes possibilitats educatives
per a les persones amb deficiència
visual.

L’ús de la termoformadora

Per a fer dibuixos en relleu, podem utilitzar diversos mètodes. La termoformadora permet
fer servir una font de calor per ablanir una fulla plàstica, de característiques especials, sobre
una matriu. El primer que cal és fer una matriu en relleu. Podem utilitzar diferents materials
–cordes, fustes, metalls, cartrons, etc.– que hem d’anar enganxant en una planxa de fusta
o cartró gruixut, perquè aparegui el disseny desitjat. Amb aquest mètode podem introduir
diferents alçades i textures, com també símbols o caràcters braille. La matriu és única. Amb
aquest aparell podem treure fotocòpies de plàstic i en relleu d’aquest exemplar únic. En
l’actualitat, per a ajudar els alumnes amb restes de visió i com a mitjà d’integració, alguns
s’imprimeixen en color.

Mitjançant el modelatge, l’alumnat amb deficiència visual millora en les habilitats
motrius i cognitives, ja que resulta una via més per conèixer el món exterior i de
representar-lo mentalment.

El modelatge amb argila ha demostrat resultar molt beneficiós per arribar a
adquirir codis espacials com a sistemes de referència amb possibilitats importants
per representar la realitat i per actuar com a sistema de comunicació amb els altres.
Modelar l’argila ajuda a desenvolupar el sentit del tacte necessari per comunicar-se
amb el món exterior.
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Els conceptes matemàtics com gran, petit i formes geomètriques (triangle, cercle,
etc.) també poden ser modelats amb material divers com l’argila, la plastilina, etc.

3.9.3 Expressió plàstica i deficiència mental

Els materials plàstics es converteixen en uns grans aliats per introduir elements
innovadors que ampliïn els recursos comunicatius dels infants amb deficiència
mental.

En el cas dels infants amb manca d’autonomia l’ús de plantilles, models i sanefes
és molt indicat. En el mercat podem trobar material molt divers per escollir.

El que han de fer els educadors és oferir als infants diverses tècniques per trobar
les més adequades a les seves possibilitats.

Les tècniques de pintura solen ser un bon recurs per treballar l’expressió plàstica
com també el collage amb diversos materials.

El modelatge de fang es considera la tècnica més adequada per aquests infants,
i permet elaborar una gran varietat d’escultures i objectes. També la decoració
d’objectes tridimensionals i la construcció de titelles que més endavant serviran
per treballar la comunicació.

3.10 L’ avaluació de l’expressió plàstica infantil

L’avaluació de l’expressió plàstica en infants és part del procés d’ensenyament-
aprenentatge i permet verificar si s’han assolit els objectius plantejats i si les es-
tratègies didàctiques utilitzades han estat eficaces. Un cop analitzada l’avaluació,
s’han de prendre decisions sobre possibles modificacions de l’acció educativa per
millorar els resultats obtinguts.

Per als infants, l’expressió plàstica serveix sobretot d’instrument d’expressió i de
llenguatge personal, per tant, l’avaluació de l’expressió plàstica s’ha d’entendre
com un instrument orientador que permeti seguir de prop el procés expressiu de
cada infant i que serveixi per ajustar la intervenció de l’educador.

Per fer un seguiment de l’infant es poden fer servir diferents eines. Una de
les més utilitzades en l’educació infantil és l’observació.

Les graelles d’observació permeten fer un seguiment dels alumnes partint d’uns
ítems prefixats, de manera que al final de la setmana, del dia o del mes es pot
avaluar el procés de cada infant en relació amb l’activitat feta.
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3.10.1 Importància de l’avaluació en contextos educatius

A partir de la dècada dels seixanta l’avaluació s’ha considerat com una eina
efectiva que permet millorar la qualitat de les activitats educatives i, per tant, s’ha
considerat com una metodologia rigorosa que cal plantejar de manera sistemàtica.

En l’actualitat ningú no dubta de la necessitat de l’avaluació com a concepte
central dintre del sistema educatiu per comprovar si els objectius programats han
estat assolits.

L’avaluació es pot definida com un procés mitjançant el qual s’obté
informació de manera contínua i sistemàtica que ens permet conèixer la
idoneïtat del procés educatiu de manera integral.

Quan volem avaluar una experiència plàstica primer hem de decidir què avaluarem,
quins instruments farem servir i quan es durà a terme l’acte avaluador. Per
això l’avaluació s’entén com un procés sistemàtic, ja que té una metodologia
determinada prèviament.

És important avaluar l’infant en diferents moments i no solament de manera
puntual. L’avaluació s’ha d’entendre com un procés continu que es du a terme al
llarg del temps i a partir de diferents experiències.

L’acte d’avaluació també és un procés integral que va més enllà de l’anàlisi de
les destreses adquirides per l’infant i es fa extensió a l’actuació de l’educador, a
les activitats, a l’ambient, als recursos i materials disponibles.

L’avaluació té una clara funció de retroalimentació, ja que un cop analitzats els
resultats es plantegen canvis en qualsevol dels elements que hagin dificultat la
consecució dels objectius.

Podem dir que la finalitat última de l’avaluació de l’activitat plàstica és diagnos-
ticar les possibles deficiències en el procés artístic per millorar la intervenció de
cada element i aconseguir un aprofitament educatiu millor per part de l’infant.

3.10.2 Què i com avaluar

L’avaluació forma part de la intervenció educativa i ens permet obtenir informació
sobre l’adequació dels diferents elements que hi formen part. Per això si intentem
definir què és avaluable podem concloure dient que qualsevol dels aspectes que
intervé en l’acció educativa. És important tenir en compte tots els elements si
volem modificar-ne algun per aconseguir millors resultats.

L’avaluació ha de ser un procés continu i integrat en l’acció educativa.
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Com indica S. Cerezo en l’Enciclopèdia de l’educació preescolar, en el volum
“Expressió plàstica i música”, pàgina 331, els elements susceptibles d’avaluació
en l’activitat plàstica infantil són:

1. L’adequació de les realitzacions plàstiques de l’infant a les etapes caracte-
rístiques del desenvolupament gràfic infantil.

2. El progrés observable temporalment pel que fa al següent:

• Utilització de material plàstic.

• Distribució de l’espai gràfic.

• Habilitat i precisió en el moviment de braços, mans i dits.

3. Aparició i maduració del següent:

• Sentit del color.

• Equilibri cromàtic i lineal.

• Sentit creatiu plàstic.

4. Capacitat de crítica i autocrítica de l’infant sobre les realitzacions plàstiques
observades.

Pel que fa a com avaluar diversos autors han proposat un conjunt de criteris que
cal tenir en compte a l’hora de prendre decisions sobre com dur a terme el procés
avaluador en l’acció plàstica.

• La realització plàstica ha de ser avaluada dintre del procés creatiu de l’infant.
Una producció no es pot considerar correcta o incorrecta en si mateixa
sinó en relació amb les anteriors i posteriors en la línia de progrés. Per
això és necessària la conservació dels treballs plàstics de l’alumnat amb
la data de realització. És important analitzar el grau de progrés relacionat
amb aspectes com la divisió i distribució de l’espai, el sentit de la forma,
l’habilitat per controlar les mans i els dits, el control oculomanual, el sentit
del color, la imaginació creativa, etc.

• L’educador ha de tenir en compte no solament el resultat de l’activitat
plàstica sinó també aspectes relacionats amb el procés com ara l’esforç,
l’interès i la constància. La situació de producció plàstica és un moment
ideal per reforçar aquests aspectes.

• Tota producció plàstica ha de ser comentada pels mateixos autors. Que l’in-
fant pugui donar informació sobre la seva obra ajuda l’educador a disposar
de dades que expliquen la realització plàstica. És important aprofitar aquesta
avaluació conjunta perquè l’educador comenti alguns aspectes de l’obra en
presència de l’infant creador, ja que d’aquesta manera s’ensenya a apreciar
la bellesa de les pròpies produccions.

• Per dotar d’objectivitat el procés avaluador cal establir una seqüència simple
de les fites maduratives que assoleixen la majoria d’infants respecte a la línia,
el color i els volums. D’aquesta manera podem situar cronològicament les
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produccions dels infants pel que fa a la precisió del traç, l’habilitat manual,
etc.

• En l’avaluació individual és necessària, i alhora orientativa, la comparació
amb la globalitat del grup o classe a què pertany amb l’objectiu de tenir
una visió homogènia dels interessos i realitzacions de cada infant respecte
al grup normatiu de comparació.

• Hem d’evitar caure en l’error de buscar un significat psicològic profund
en les produccions plàstiques dels infants, encara que s’han de considerar
totes les circumstàncies que envolten cada treball, tenint cura de no imposar
prejudicis personals quan els interpretem. Per exemple: hi ha certs colors
que tenen un significat tradicional en la nostra societat, com per exemple el
color negre associat a ansietats, pors o tristesa. De vegades, la utilització
d’aquest color per part de l’infant és interpretada amb aquest significat. Tot
i que és possible que aquesta conclusió sigui correcta, aquest indici s’haurà
de contrastar amb altres dades com la manera de moure’s, l’expressió facial,
l’aplicació de la pintura, la divisió del paper en els dibuixos, etc.

• Quan els infants acaben la producció plàstica, la mostren a l’adult esperant
la seva aprovació. En aquests casos hem d’evitar la situació de correcció,
més aviat hem de mostrar una actitud de suggeriment amb l’objectiu de
fer reflexionar l’infant sobre alguns aspectes a millorar. D’aquesta manera
acostem l’infant a la decisió voluntària d’afegir altres elements o retocar
alguns aspectes de l’obra. Aquest serà un bon moment per oferir nous
materials o donar més temps intentant reforçar la seva confiança.

• En la mesura del possible, s’ha d’intentar evitar crear la idea en l’infant
que tota producció plàstica té per objectiu ser avaluada. El gust de la
realització plàstica per la pròpia satisfacció creadora, al marge dels resultats
de l’avaluació de l’adult, és un sentiment que hem de traslladar als infants.

3.10.3 Instruments d’avaluació. L’observació

Quan parlem d’instruments d’avaluació parlem de les eines que fem servir per
recollir la informació que posteriorment s’analitzarà per efectuar l’avaluació.
Podem afirmar que l’instrument que es fa servir habitualment és l’observació.

Perquè l’observació sigui efectiva i compleixi amb els objectius de l’avaluació, ha
de complir uns requisits:

• Definir l’objectiu de l’avaluació.

• Definir les conductes a observar.

• Escollir o elaborar un sistema de recollida d’informació que permeti recollir
tots els aspectes que volem observar. Aquest sistema ha de ser senzill i
permetre recollir amb claredat la informació.
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• Fixar el moment i el lloc més adequats per dur a terme l’observació.

La utilització d’instruments o registres faciliten l’observació i disminueixen la
subjectivitat. Molts autors han elaborat fitxes o registres pedagògics que permeten
avaluar l’activitat plàstica. Tot i que són de gran utilitat és molt recomanable
que cada educador els adapti o elabori el propi sistema de registre adaptat a les
característiques de l’alumnat, del grup i del centre.

3.10.4 Moments d’avaluació

L’avaluació és un procés íntimament lligat a l’acció educativa i s’ha de dur a
terme de manera paral·lela a les activitats proposades. L’avaluació no és una acció
espontània sinó que prové d’una planificació acurada a on entre d’altres elements
es tria el moment més adient per a realitzar-la.

Com en qualsevol avaluació es pot parlar de tres moments del procés avaluador:

1. Avaluació inicial. Es considera una avaluació diagnòstica que té com a
objectiu conèixer la situació actual dels infants a l’inici del procés d’ensenyament-
aprenentatge per adequar les accions a les seves possibilitats.

En aquesta primera avaluació es dóna total llibertat a l’infant perquè faci l’activitat
plàstica. Habitualment es tracta d’un dibuix d’exploració o dibuix inicial en què
l’infant té absoluta llibertat per dibuixar el que vulgui amb els materials que vulgui.
L’anàlisi de la producció artística inicial ens donarà informació de l’etapa de
l’evolució graficoplàstica en què es troba l’infant i també del seu grau de maduresa,
habilitats i coneixements.

Com que no serà possible comparar aquesta producció amb altres d’anteriors, l’e-
ducador podrà complementar la informació amb la informació que poden aportar
els pares en l’entrevista inicial, relativa a la vida quotidiana (com rutines, hàbits,
preferències i costums) i també sobre els aspectes relacionats amb l’evolució de
l’infant.

2. Avaluació formativa. És l’avaluació que acompanya el procés d’ensenyament-
aprenentatge o avaluació contínua. És una avaluació reguladora amb caràcter
orientatiu que permet anar analitzant els progressos dels infants en la producció
artística.

Per dur a terme aquest tipus d’avaluació caldrà que l’educador porti un registre
escrit de les observacions que es fan en els diferents moments de producció
d’activitats com també un recull de mostres datades per poder anar comparant
el progrés de l’infant.
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3. Avaluació final. És l’avaluació que recopila les avaluacions anteriors i permet
fer una comparació entre la situació inicial (avaluació inicial) de l’infant i la
situació final (avaluació final) en relació també amb el seu progrés (avaluació
formativa).

L’avaluació final també és un bon moment per contrastar l’eficàcia dels mètodes
didàctics emprats, els materials i les tècniques utilitzades, com també l’actuació
mateixa de l’educador per millorar en situacions posteriors.

3.11 Compartir l’acció educativa: família i escola

L’entrada de l’infant a l’escola amplia les relacions d’aquest amb el medi, accedint
a noves situacions, emocions, relacions, etc.

En l’etapa de l’educació infantil la comunicació entre l’escola i la família sol ser
força freqüent. Per aquest motiu és molt necessari el coneixement mutu entre
educadors i educadores, pares i mares, com també la possibilitat de compartir
criteris educatius que evitin discrepàncies i facilitin el procés educatiu dels infants.

Val a dir que les estructures familiars han patit una transformació important en
els darrers anys. Les famílies sovint es troben en situació d’estrès degut a les
responsabilitats i càrregues que han d’assumir.

També les escoles han vist augmentar les expectatives que hi ha sobre les seves
potencialitats. L’educació s’ha convertit en alguna cosa més que la instrucció i se
li atribueix un paper fonamental en la formació integral de l’infant.

Per tot això es fa imprescindible el contacte entre la família i el centre educatiu.
Aquest acostament ha de permetre:

• Conèixer l’infant i la seva realitat familiar.

• Donar a conèixer l’escola, el seu funcionament, objectius, normativa, etc.

• Establir criteris educatius comuns.

• Potenciar la participació de les famílies en les activitats escolars.

• Mostrar als infants una coordinació escola-família que faciliti l’adquisició
d’hàbits i normes.

No obstant això, cada claustre concreta en el seu PEC els objectius en relació amb
les famílies.

Els museus i fundacions dedicades a
l’art ofereixen propostes educatives
per als infants i les seves famílies.

Pel que fa a les activitats plàstiques, aquestes constitueixen un marc molt propici
per fer participar a les famílies. D’una banda, és molt interessant que les famílies
puguin participar en tallers que l’escola proposi, d’aquesta manera ens donaran
un cop de mà amb els infants i faran que en els tallers els infants puguin ser més
autònoms sota la supervisió dels adults.
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És molt adequat que els infants s’enduguin a casa el resultat d’algunes activitats
plàstiques de manera que puguin compartir amb les famílies les seves produccions.
L’escola podrà mostrar en la seva pàgina web (si en té) fotografies que il·lustrin
els tallers o activitats plàstiques que es facin perquè les famílies que no hagin
pogut assistir als tallers puguin gaudir, juntament amb els infants, del procés de
les produccions.

D’una altra banda l’escola ha de servir d’assessorament per a les famílies. En
aquest cas és funció dels educadors traslladar la importància que té per als infants
el llenguatge plàstic. També l’escola pot oferir a les famílies propostes d’activitats
que es poden fer a casa amb materials molts senzills que es poden trobar en la
majoria de cases. Finalment, cal acostar les famílies a les propostes de l’entorn
(museus, fundacions, etc.) que fa activitats per a famílies fora de l’horari escolar.
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