/MITES
I FALSES
CREENCES/
REFLEXIONS ENTORN
DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

ARTS OR CRAFTS? PROJECTES DE TREBALL

Per què l'educació artística?
Tota la investigació al voltant de l'educació artística que s'està desenvolupant
des de fa dècades sembla no transferir-se a les pràctiques que es realitzen a
l'aula de plàstica de les nostres escoles.
Ací teniu un punt de partida que pensem sintetitza els objectius de l'educació
artística i visibilitza, a nivell internacional , la importància de l'àrea.
Segons "La hoja de ruta para la educación artística", sorgida a partir de les
deliberacions dutes a terme en el marc de la Conferència Mundial sobre
l'Educació Artística (Lisboa, 2006), els objectius de l'educació artística són:
- Garantir el compliment del dret humà a l'educació i la participació en la cultura. La cultura i
les arts són components bàsics d'una educació integral que permetisca a l'individu
desenvolupar-se plenament. Per tant, l'educació artística és un dret universal per a tots els
educands.
- Desenvolupar les capacitats individuals. Tots posseïm un potencial creatiu que, en contacte
amb processos artístics i creatius, i amb referents i elements de la nostra pròpia realitat i cultura,
s'activa, multiplica i enriqueix. No es tracta només de fer, sinó també d'aprendre a comprendre i
apreciar les creacions artístiques del nostre temps i del nostre passat.
- Millorar la qualitat de l'educació. Ha de resultar útil, equitativa i contribuir al compliment dels
drets de la persona.
- Fomentar l'expressió de la diversitat cultural. L'educació artística fomenta tant la consciència
cultural com les pràctiques culturals, i constitueix el mitjà a través del qual el coneixement i
l'estima per les arts i la cultura es transmeten d'una generació a una altra.

Més info:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf

SABIES QUE...?
SETMANA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA
La Conferència general de l'UNESCO ha proclamat la quarta setmana del mes de maig
"Setmana internacional de l'educació artística". La primera edició va tindre lloc del 21 al 27
de maig de 2012 . La setmana busca sensibilitzar a la comunitat internacional sobre la
importància de l'educació artística, i promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i la
cohesió social.
Enguany, 2019, es celebra del 20 al 26 de maig...
T'animes a celebrar-ho a la teua escola?
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Hem vist que l'educació artística té un suport internacional a través
d'organismes com la UNESCO... però quina és la situació real de l'educació
artística a les nostres aules?
Revisem les qüestions fonamentals en relació a aquesta situació:
- L'assignatura de Plàstica en l'actualitat no és troncal . Ja hem vist que la seua impartició, en la
majoria de centres escolars, es redueix a 45 minuts setmanals. A més, si no existeix especialista
s'entén que la matèria no ho requereix, que no es necessita d'un coneixement específic per a
poder impartir-la.
- El sistema educatiu jerarquitza per matèries segons la connexió que tenen amb el món laboral i
amb el prestigi social que els atorguen aquells que legislen. És inqüestionable que les
competències mínimes en les llengües oficials i en matemàtiques han de quedar garantides,
però què hi ha de les arts? Què hi ha de la plàstica? Tenen un valor educatiu i social fonamental
per a la formació integral dels infants?
- L'educació artística als centres es configura de manera integrada : educació plàstica/educació
musical, però rares vegades es conceben com un coneixement global, com un ensenyament
artístic multidisciplinar.
- Als nous Títols de Grau de Magisteri , la formació en Arts Plàstiques és encara insuficient.

Totes aquestes qüestions fan necessària una reflexió sobre el paper que volem que
tinga l'educació artística a les nostres escoles i si considerem que, efectivament, té un
valor educatiu ineludible.
Aquesta reflexió ha d'anar acompanyada d'una reivindicació activa per part de tots els
professionals vinculats amb l'educació artística, a l'hora que una major autoexigència
formativa.

Los profesionales de la educación debemos leer, asistir a reuniones y jornadas con otros
profesionales, constituir grupos de trabajo; debemos formarnos, viajar, salir al exterior,
abandonar nuestra zona de confort intelectual y afrontar otra de desconfort, incluso de
pánico, para validarnos como lo que somos. Los profesores de universidad no son los
únicos que han de verse en esta posición de intelectuales y de investigadores: todos los
profesionales de la educación debemos hacerlo y luchar por que nuestro trabajo sea
entendido como el trabajo político que es. Deshacernos de la infantilización de nuestras
prácticas, de lo naif y ñoño, pasa por tener la certeza de que lo que decimos está
fundamentado, se comparte y no solo es local, sino global. No podremos entendernos
como productoras culturales si solo habitamos las paredes de nuestra aula, de nuestro
museo o de nuestra casa; si no echamos una mirada la exterior, si no conocemos otros
proyectos, si no leemos los textos de otros, si no conocemos las obras de arte, las
exposiciones o la música de otros.
(Acaso y Megías, 2018, p.138).

Acaso, M. y Megías, C. (2018). Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación. Barcelona: Paidós.
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Quins són els mites o falses creences que envolten l'art i la seua pràctica
educativa i que, d'alguna manera, perpetuen el paper secundari de l'àrea?

Relaxa't i gaudeix...
La classe de plàstica és molt sovint un lloc de
distensió després d'una dura setmana escolar.
Les arts són procedimentals, espontànies,
gairebé automàtiques. Es generen sense més,
sense cap mena de procés cognitiu ni
inteŀlectual.
Les activitats s'haurien de concebre sempre
com un repte inteŀlectual: és a dir, vinculades
a tot allò que implica pensar, imaginar, definir i
recordar.

L'acolorit de mandalas és una pràctica
habitual a l'aula plàstica, reforçant la idea
d'allò artístic com a eina relaxant.

No és útil
Les arts no estan connectades amb el món
laboral. No tenen eixides professionals que
permeten l'alumnat, en un futur, trobar un
treball.
L'art no té cabuda en un sistema educatiu basat
en la formació de futurs treballadors i
treballadores, i no en individus lliures i creatius
capaços de generar les seues pròpies respostes
als reptes futurs.
Les classes de plàstica haurien d'anar més
enllà de la reproducció mecànica de
models i explorar les possibilitats de la
creativitat.

Oblidem així que la competència creativa és
una capacitat cada vegada més demandada
en el món laboral. Especialment en un futur
que s'esbrina molt més mecanitzat.

Sóc un geni
“El innatismo artístico tiene su base en la idea del artista como genio,
uno de los mitos de la modernidad que más ha afectado a la
educación artística, especialmente en los primeros ciclos educativos.”
(Aguirre, 2015, p.6).

Es té un do o no es té. Només alguns ho tenen i és innat.
Acceptem el virtuosisme tècnic com a requisit de tot
procés creatiu i avaluem de manera més positiva aquelles
produccions que són més fidels a la realitat.
A banda de l'aprenentatge tècnic l'educació plàstica
suposa un desenvolupament cognitiu i psicomotriu
que va més enllà de les capacitats personals. S'aprén i
es madura i no necessàriament va lligat a la mímesi de
la realitat.

Pablo Picasso com a
paradigma de la idea
de geni.

Aguirre, I. Hacia una narrativa de la emancipación y la subjetivación desde una educación del arte basada en
la experiencia. Revista Docencia 57. pp. 5-16. Diciembre 2015.
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La tirania dels recursos
La pràctica artística a l'aula ve normalment associada a
materials i espais específics. Si escrivim la paraula
"plàstica" en el cercador de google els resultats són
clars: mans pintades, colors i pinzells. L'imaginari
coŀlectiu es configura a partir d'un estereotip acceptat
com a intermediari vàlid.
Els materials haurien de valorar-se com a eines del
discurs, i no solament com a suport físic de les
nostres produccions. Una peça coŀlectiva de costura
pot obrir un debat a l'aula al voltant dels oficis
tradicionalment associats amb les dones?
La configuració de l'espai de l'aula hauria de ser una
possibilitat de totes les àrees de coneixement. És
part de la metodologia docent i no tant un
requeriment d'assignatures específiques.

a+b+c=d

A l'aula de plàstica és freqüent generar un producte final seguint una sèrie de
passes com si es tractara d'una recepta. Així tots els productes acaben èssent
uniformes inhibint el desenvolupament del pensament divergent i la presa de
decisions. Aquesta pràctica ve associada a un model d'educació artística
instructiu que contempla la còpia com a via per a millorar la tècnica.
La reproducció d'estereotips per a representar les formes del nostre entorn
impedeix l'observació i l'anàlisi, eines fonamentals per a l'adquisició d'un
criteri propi i vivenciat.

PER A SABER-NE MÉS...
Díaz, M.D. Sobre la educación en artes plásticas y visuales. ESPACIO Y TIEMPO, Revista de
Ciencias Humanas, N º 25-2011, pp. 163-170.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3877923.pdf
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M'agrada o no m'agrada
Normalment, l'avaluació de la pràctica artística és subjectiva i utilitza paràmetres
que, com hem vist abans, privilegien el resultat per damunt del procés. També
sol atendre qüestions tècniques allunyades de processos inteŀlectuals o
cognitius. Centrar el procés avaluador de la pràctica artística en una qüestió de
m'agrada o no m'agrada implica necessàriament una idea prèvia de bellesa que
caldria redefinir.
Arthur. C. Danto, en el seu text L'abús de la bellesa , afirma que els artistes
contemporanis busquen la bellesa pel significat , més enllà de la bellesa
formal. En el nostre cas, una pràctica artística a l'aula podria ser bella perquè
transgredeix l'ús normatiu del color? Podríem, per tant, avaluar processos,
decisions, conceptualitzacions o idees més enllà de resultats estereotipats?

Pot una instaŀlació artística feta
amb tampons ser bella?
La núvia
Joana Vasconcelos
(2001-2005)

Art contempo...què?
No ho entenc, i per tant, utilitze any rere any, referents artístics que no van més
enllà del segle XX...privant l'alumnat de tot allò que es produeix en la seua època
i que, per tant, més connecta amb la seua realitat i el seu temps. A més, hi ha una
presència molt més freqûent d'artistes homes, occidentals i que, a més, estan
morts.
A partir de les avantguardes artístiques es van produir canvis importants
que afecten a la lectura de les obres d'art, però això no vol dir que siguen
relats encriptats. Cal només estirar del fil i atrevir-se a indagar.
En aquesta performance l'artista fa una
crítica de l' action painting de
l'expressionisme abstracte com a discurs
artístic hegemònic i patriarcal. Pinta en el
sòl amb els seus cabells plens de pintura
en una acció que recorda al fet de netejar
el terra, i per tant a un fet tradicionalment
associat al femení.
Podem introduir a l'aula discursos
actuals i alternatius al projecte
patriarcal i occidental de l'educació
artística tradicional?
L'estrela matinal
Joan Miró (1940)
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Loving care
Janine Antoni (1993)
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M'expresse lliurement
L'abús de l'auto-expressió implica que no tenim en compte que la capacitat
creativa s'ensenya i s'aprén . S'estimula. Aguirre (2015) apunta sobre aquest
tema que:
Una pedagogía que espera que sea la actuación espontánea del niño la que protagonice
la actividad formativa, en lugar de profundizar en la generación de criterio, es a mi
entender una pedagogía que está negando a la infancia el derecho elemental a ser
formado para elegir, verdadero fundamento de su emancipación como sujeto.

En tot cas, no es tracta de prohibir-la ni de deixar d'utilitzar aquest recurs,
però hem de tindre en compte l'auto-expressió com a eina pedagògica
interessant en tant que construcció de pensament i experimentació, més
que com a procés comunicatiu. Els infants no sempre volen comunicar amb
les seues produccions, a vegades exploren les capacitats expressives dels
materials i experimenten amb ells.

Sessió de treball d'Arno Stern al Closlieu (París).
Arno Stern concebeix la creació dels infants com una
necessitat orgànica allunyada de tota intenció comunicativa.
Planteja la teoria de la formulació com el conjunt de traços,
objectes-imatges, mecanismes i lleis que tot èsser humà
configura al llarg de la seua infantesa com un sistema
autònom, estructurat i universal.
PER A SABER-NE MÉS...
Stern, A. (2008). Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Valencia: Carena.

Dibuixar i pintar
El dibuix i la pintura es concebeixen molt sovint
com els llenguatges artístics centrals a l'aula.
Oblidem que són només una part de l'educació
artística i que suposen una manera més per a
aprendre a observar i a analitzar la realitat, però
no són els únics llenguatges que han d'anar
lligats a l'educació artística.
Com representar sensacions, sentiments o
conceptes? Per al desenvolupament del
pensament abstracte, més enllà de la
representació d'objectes de l'entorn puc
utilitzar altres llenguatges artístics que van
més enllà de l'ús del llapis i del retolador.
Instaŀlacions, performances, intervencions...
Explorarem la diversitat dels formats artístics
en el tema Com ensenyar?
Íbid. p. 7.
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La Venus dels draps. Pistoletto (1967)

Les instaŀlacions artístiques són una format de
les pràctiques artístiques contemporànies que
es poden definir com una nova dimensió de
l'escultura.
Poden configurar-se a partir de materials
molt diversos i tenen a vegades un caràcter
participatiu que pot ser interessant introduir
a l'aula.
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La classe dels artistes
A l'escola mirem les produccions de l'alumnat com si estiguérem formant
artistes, tenint com a objectiu la producció d'obres d'art.
Oblidem que com a mestres som mediadors o facilitadors de processos
creatius, no crítics d'art. Posem en marxa els mecanismes que permeten al
nostre alumnat desenvolupar la seua creativitat, és a dir, la capacitat per a
generar respostes noves. Diferents entre si com diferent és l'alumnat.
La nostra mirada sobre les produccions de l'alumnat a l'aula hauria, en
conseqüència, de posar en valor aspectes que no es limitaren al nivell tècnic
assolit, i centrar així l'avaluació, més aviat, en processos de treball.

"El paper del docent en art a l'aula és clar. Hauria d'estar més preocupat per
mantindre obertes les portes del pensament creatiu que per l'entrenament
artístic professional".
(Greenberg, 1972, p. 113).

Invisibile. Giovanni Anselmo (1971)

L'educació artística del segle XXI, més que
preocupar-se per qüestions representatives, hauria
de fer visible allò que normalment roman invisible ,
i explorar així la capacitat transformadora de les arts
en tant que relatores de discursos en relació al real, o
més aviat al microreal.

Segons Ricardo Marín (2003) l'educació artística hauria
d'incloure variades estratègies i sistemes de creació d'imatges i
objectes , una important càrrega de conceptes, teories i
arguments , i desplegar el seu interés cap a les diferents
manifestacions artístiques .
L'educació artística pot desenvolupar capacitats com la
percepció visual , tàctil, i cinestèsica, la creativitat, la
inteŀligència espacial, el pensament visual, la imaginació, la
memòria visual, la valoració i avaluació qualitativa d'imatges i
objectes i la sensibilitat estètica . Més enllà de l'educació
plàstica està l'educació de la mirada, i sobretot, l'educació en el
maneig de conceptes.

Greenberg, P. (Ed.). (1972). Art education: elementary . Washington: The National Art Education Association.
Marín, R. (2003). Didáctica de la educación artística . Madrid: Pearson.
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