


LLEDÓ QUERAL // PEPA ORTIZ
SESSIÓ 1 · 13 abril · 17.30 h a 20 h

Assessores d'Arts plàstiques, Visuals i Audiovisuals 
ae.plasticavisual@gva.es

CLARA MEGÍAS // Art Thinking
SESSIÓ 2 · 15 abril · 18 h a 20 h

CEFIRE Plurilingüisme

SESSIÓ 3 · 20 abril · 17.30 h a 20 h

Pedagogías invisibles 

http://www.pedagogiasinvisibles.es/


Heu berenat fort?



Jornades 
CS // Feb 2018
VAL // Març 2018
AL // Des 2018 

Necessitat detectada --> Línia estratègica 

// CONTEXT

Curs Online // 2019 - 2020

Jornada Online // 2020 - 2021

+ Universitats (UJI / UV / UA)
+ Plurilingüisme



Enllaç als materials d'autoformació: 
ARTS OR CRAFTS? PROJECTES DE TREBALL

https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/autoformacion-ambito-artisticoexpressiu/


Accedeix a:
www.menti.com

Codi: 8617 2126

QUINA PARAULA ET VE AL CAP QUAN PENSES 
EN L'EDUCACIÓ PLÀSTICA A PRIMÀRIA?



// EL QUE TENIM

https://www.youtube.com/watch?v=gR506_eQRrQ

https://www.youtube.com/watch?v=gR506_eQRrQ
https://www.youtube.com/watch?v=gR506_eQRrQ


Que s'ha traduït en:

• Les hores de plàstica les assumeixen els/les tutores 

• Han deixat d'impartir-se en anglés en molts casos

• Com s'ha valorat l'Educació Artística del Post-confinament

// EL QUE TENIM

...I FALTAVA LA COVID-19!

COM HO HEU VISCUT VOSALTRES AL VOSTRE CENTRE?



// MITES I FALSES CREENCES



// MITES I FALSES CREENCES



// MITES I FALSES CREENCES



// MITES I FALSES CREENCES



MITE 1// Relaxa't i gaudeix

• És la classe de plàstica una distensió de tota la setmana?

• Quins reptes intel·lectuals suposen les activitats?



MITE 2 // Sóc un geni

• Es té un do o no es té?

• Quin pes hauria de tindre el virtuosisme tècnic en els

ensenyaments artístics?

• On queda el desenvolupament cognitiu i psicomotriu?



MITE 3 // La tirania dels recursos

• Quins són els materials específics de l'aula de Plàstica?

• Els materials són una eina del discurs?

• L'espai no hauria d'estar condicionat per la metodologia?



MITE 4 // a+b+c=d

• Productes com si foren receptes. Uniformitat. On queda el

pensament divergent i la presa de decisions?

•La reproducció d'estereotips impedeix l'anàlisi, i per tant el

criteri propi.



MITE 5 // M'agrada o no m'agrada

• Com s'avalua? Si només valorem el resultat final...

•Com és un resultat bonic? Què és la bellesa?



MITE 6 // Art contempo... què?

• Els referents artístics, any rere any, van més enllà del s.XX? Són homes? Occidentals? Morts?

• Ens atrevim a indagar en els discursos contemporanis? Són els que parlen del que estem vivint ara...



MITE 7 // M'expresse lliurement

• L'autoexpressió com a eina pedagògica si construeix pensament i experimentació, més que com a procés

comunicatiu.



MITE 8 // Dibuixar i pintar

• Instal·lacions, performances, intervencions, etc. Multitud de formats artístics més enllà dels que es consideren

centrals.



MITE 9 // La classe dels artistes 

• Els i les mestres som mediadors o facilitadors de processos creatius, no crítics d'art.



// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

EDUCACIÓ
EN 
ARTS

EDUCACIÓ
A TRAVÉS DE 
LES ARTS

Genera un coneixement específic vinculat
als llenguatges i les habilitats artístiques. 

Considera l'art com a vehicle de transformació
social, i l'entén com a eix transversal que
travessa tot el currículum.
Aquesta manera d'entendre allò artístic implica
una transformació total en la manera d'organitzar
els sabers que conformen el currículum escolar i
comporta, necessàriament, el treball per
projectes. Cerca enfortir, mitjançant les arts i la
cultura, l'adquisició d'habilitats humanes generals,
i la formació de valors.



// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

MODEL PRODUCTIU // centrat en les destreses artístiques/tècniques mitjançant la
producció d'objectes "bells" i del mimetisme.

Ema Villanueva. La clase de dibujo libre (Méjico, 2000-2002). 

En aquesta performance, l'artista qüestiona la funció tradicional del model (dona) que

posa per als artistes (homes). En aquesta acció posa nua en una plaça mentre va

obrint  discussions al voltant del feminisme i de temes de justícia social.

Mabel Dwight. La classe de dibuix (Méjico, 2000-2002). 

Un retrat caricaturesc i inquietant d'una classe de dibuix en la qual podem veure el dia

a dia de qualsevol acadèmia d'art o escola de belles arts.



MODEL EXPRESSIONISTA // l'art com una manera de fer emergir emocions. Es
privilegia el treball lliure.

Convergence. Jackson Pollock (1952).

L'expressionisme abstracte és un corrent pictòric que es va

desenvolupar als Estats Units al voltant de 1950 i que es va

caracteritzar per l'expressió d'emocions i sentiments mitjançant

la tècnica abstracta (dripping o action painting).

Vagina painting. Shigeko Kubota (1965).

L'acció va ser un desafiament a l'expressionisme abstracte, en la

seua majoria exercit per homes, i especialment a Yves Klein i les

seues creacions usant dones nues com a pinzells per a pintar la

seua sèrie Anthropométries.

// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA



MODEL DISCIPLINAR // tendència que tenia com a objectiu sistematitzar l'ensenyament
de l'art i definir l'art com un saber: DBAE o Discipline Based Art Education (Educació
Artística com a Disciplina)(EUA, anys 60). Paral·lelament, a Europa, s'estava
desenvolupant un model amb moltes analogies amb el disciplinar: l'educació artística
basada en l'alfabetització visual. L'objectiu d'aquest model educatiu és l'estudi de la
cultura de la imatge, del seu alfabet bàsic i les regles específiques del codi visual.

La psicologia de la Gestalt (Alemanya, principis del

segle XX) va ser un corrent que va influir notablement en

la configuració de l'educació artística basada en

l'alfabetització visual. A partir de certs principis

d'organització perceptiva la ment organitza la informació

que rep a través del sentit de la vista. La seua aplicació en

el disseny i la creació d'imatges és fonamental, ja que

parteix de com percebem i, per tant, com interpretem les

imatges que ens envolten.

// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA



MODEL POSTMODERN // en l'educació artística postmoderna l'art es concebeix amb
una finalitat crítica i social. Es desenvolupa a partir de quatre idees bàsiques: el
microrelat, el vincle poder-saber, la deconstrucció i la doble codificació.

// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

 - Art emergent 
(és a dir, actual).
- Art fet per col·lectius
minoritaris.
- Contrapublicitat.
- Cultura visual popular
(allò local i en context).

Incorporar un discurs crític
i alternatiu a l'aula (l'escola
com a lloc on aprenem a
pensar).

Deconstruir el discurs
dominant abordant-lo d'una
manera crítica i creativa per
a generar nous significats.

La postmodernitat no suposa un
rebuig d'allò modern, sinó més
aviat una apropiació, agregant-li
altres possibilitats i significats.



// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

CURRÍCULUM CONSTRUCTIVISTA / conèixer el contingut vital del nostre alumnat, els
seus referents i el seu context social i cultural.

Podríem treballar a classe la idea de bellesa com a
cànon canviant, i com a construcció social, a partir
d'una imatge de Cristiano Ronaldo? 

Construir a partir del que el nostre alumnat sap

implica fer un ús pedagògic dels elements que

configuren el seu imaginari cultural i social.

Héctor Falcón és un artista visual mexicà que, a la fi de 1999,

va realitzar la peça 49: Metabolisme alterat. Es tracta d'una

performance on va dissenyar, modelar i reconstruir el seu

propi cos en quaranta-nou dies gràcies a una dieta estricta,

sessions religiosament planejades d'exercicis, i  una dosi

d'hormones. 

L'obra ens permet tindre un apropament a les alteracions
que pot tindre un cos sota certes condicions.

TEORIES: 



// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

CURRÍCULUM MULTICULTURAL / aquesta teoria ens convida a ampliar la nostra
mirada occidentalitzada per a adaptar-nos a la diversitat cultural i social del nostre
alumnat.

Podríem introduir a l'aula referents que vagen més enllà
de l'artista home, occidental, heterosexual i promiscu 
(i quasi sempre mort)?

Si fem l'exercici de recordar i enumerar tots els artistes

visuals que recordem de la nostra època d'estudiants

segurament hi ha pocs referents de dones, no occidentals

o que continuen produint en l'actualitat i exploren altres

llenguatges artístics més enllà dels formats més

convencionals (pintura, escultura o arquitectura).

Kara Walker és una artista estatunidenc que explora la raça, el gènere,

la sexualitat, la violència i la identitat en el seu treball:

http://www.karawalkerstudio.com/

http://www.karawalkerstudio.com/


// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

LA PEDAGOGIA D'ART CRÍTICA / reivindica la importància de triar i crear continguts que
afavorisquen el pensament crític, el coneixement propi i la justícia social.

I shop therefore I am. Barbara Kruger (1983).

L'artista utilitza una imatge en blanc i negre amb un

quadre de text roig amb tipografia en blanc. Està fent una

crítica a la societat de consum mitjançant la utilització

d'una estètica publicitària. Doble codificació?



// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

L' EDUCACIÓ ARTÍSTICA BASADA EN LA CULTURA VISUAL / la cultura visual (tv,
cinema, publicitat etc.) com a sistema de reconstrucció social que modela la forma en
que hem de viure les nostres vides configurant la nostra pròpia identitat.

Fotografia de Miley Cirus, cantant i actriu estatunidenca.

Els continguts visuals que consumeix diàriament el nostre alumnat estan

carregats de significats. Com a docents tenim l'obligació d'introduir-los a

l'aula per a generar un discurs alternatiu que els permeta mirar críticament

les imatges que els envolten.



// MODELS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

MODEL
INTEGRADOR

HISTÒRIA DE L'ART 
I CULTURA VISUAL

CREACIÓ ARTÍSTICA

ESTÈTICACRÍTICA D'ART

Experimentar, fer,

crear, retallar, dibuixar,

assemblar, pintar.

Pensar, reflexionar,

opinar, investigar.

Percebre, mirar, valorar,

seleccionar, classificar,

compondre.

Velázquez, la revista Hola,
Banksy, Louise Bourgeois,

Janine Antoni, Instagram,

YouTube.



// QUÈ ENSENYAR?



// QUÈ ENSENYAR?

PEC Projecte Educatiu de Centre

NIVELLS DE CONCRECIÓ

PGA Programació General Anual

/ CURRICULUM

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA i PROGRAMACIÓ D'AULA

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?&folderId=500012054295&name=DLFE-609305.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222-C.pdf


// QUÈ ENSENYAR?

COMPETÈNCIES // Competències transversals i específiques (CEC). Fusió entre
competències i ODS. Integració de la comunitat educativa i les famílies.

CONTINGUTS ESSENCIALS // Definir els elements més essencials d'entre els
continguts. Redactar-los de forma que condensen i simplifiquen.

Els 3 blocs:

• Educació audiovisual
• Expressió artística
• Dibuix geomètric



// QUÈ ENSENYAR?

A partir dels indicadors d'èxit i les competències associades.



// QUÈ ENSENYAR?

Bloc 1. Educació Audiovisual



// QUÈ ENSENYAR?

Bloc 2. Expressió Artística 



// QUÈ ENSENYAR?

Bloc 3. Dibuix geomètric



// QUÈ ENSENYAR?

Concepte BASTIDA de Cicle • Incorporació de continguts
• Incorporació progressiva de la llengua



// QUÈ ENSENYAR?

En base a EIXOS CRÍTICS



// QUÈ ENSENYAR?



// QUÈ ENSENYAR?

+ COMPETÈNCIES
ASSOCIADES



// COM ENSENYAR?



// COM ENSENYAR?



Col·lectiu Basurama
Eres lo que tiras 

(2007)

// EIX CRÍTIC: CRISI MEDIAMBIENTAL



Col·lectiu Basurama
Trashlation 
(2014)
Sèrie fotogràfica

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2020/04/04/propostes-didactiques-epva-la-cuina/


JeongMee Yoon
The pink and blue projects
(2005-?)
Sèrie fotogràfica



Escif
Breath (2017)
Monte Olivella (Sapri, Italia)
Land Art

https://vimeo.com/203920760


Gabriel Orozco
Asterisms (2012)
Instal·lació 



Campanya WWF i El Prado
+1,5°C Lo Cambia Todo
(2019)

Pintura / imatge digital

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ETGml7BI6wU&feature=emb_logo


Campanya Estrella Damm 
"Una altra manera de viure", una

cançó de Joan Dausà ft Maria

Rodés i Santi Balmes.

Publicitat / Videodansa

https://www.youtube.com/watch?v=P0kQdJ8ExYA


Vórtices
Daniel Canogar (2011)

Fotografia

Es va inspirar en el Gran

Vòrtex de Fem del Pacific,

una vasta acumulació de

deixalles marines que suren

en l'aigua o bé es mantenen

just per davall de la

superfície. La taca flotant de

plàstics s'acosta a la

grandària del continent

europeu.

http://www.danielcanogar.com/es/obra/vortices-exhibition-fundacion-canal-yii


Washed up
Alejandro Durán (2011)

Rescata, classifica, fotografia i crea

instal·lacions amb les deixalles de

plàstic que arriben a les costes de la

Península de Yucatán.



Chema Madoz (Madrid, 1958)

S/T

Fotografia

http://www.chemamadoz.com/


Massacred in the name of  greed
Blair Davidson 

Disseny gràfic: cartell. Disseny de producte:  packaging

Save the Arctic
Campanya Greenpeace

Disseny gràfic: cartell



Olafur Elliason 
Ice Watch
París, 2015

Intervenció en espai urbà



Richard Long
A circle in the Amazon
(2016)

Land Art



Ludovico Einaudi
Elegía por el Ártico (2016)

Campanya Greenpeace

Música / Performance

https://www.youtube.com/watch?v=phH8UEgFODA


Banksy
Park(ing)
Art urbà

Banksy
I don't believe in global warming
Art urbà
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// RECURSOS MADE IN CEFIRE ARTISTICOEXPRESSIU

Recursos d'estar per casa · EPVA // CEFIRE Artisticoexpressiu
Recursos generats des de l'àrea de EPVA durant el confinament per la crisi del COVID-19. Hem canviat l'aula per la casa,
per la qual cosa hem estat investigant sobre com els artistes contemporanis es relacionen amb aquesta i amb els
objectes i materials que l'habiten. Els recursos es divideixen en: casa, cuina, saló, menjador, dormitori, bany i estudi.

Catàleg formatiu 2020-2021 · EPVA // CEFIRE Artisticoexpressiu

MUPAI · EPVA // CEFIRE Artisticoexpressiu

Propostes formatives desenvolupades durant el curs.  Podeu consultar altres que no estan en el catàleg bàsic en la
nostra pàgina web.

Enllaç als materials generats al llarg de la jornada "Arts or Crafts? Més ennlà de la manualitat" realitzada a València
(2018). Teniu desenvolupada la proposta MUPAI: presentació mètode, educational proposal using the MUPAI method
(amb un exemple desenvolupat a partir d'una obra de Dina Goldstein), i totes les obres que vam proposar per a treballar el
mètode amb els participants.

Recursos de la formació ABPA // CEFIRE Artisticoexpressiu
Teniu accés tant al marc teòric de la formació com a les diferents càpsules que hem elaborat  des de l'àmbit
artisticoexpressiu.

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2020/04/10/vts-visual-thinking-strategies/
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2020/11/19/cataleg-formatiu-educacio-plastica-i-visual-2/
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2019/09/24/arts-or-crafts-valencia/
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2020/03/25/abpa-aprenentatge-basat-en-projectes-artistics/


Accedeix a:
www.menti.com

Codi: 6799 0812

QUINA PARAULA ET VE ARA AL CAP QUAN PENSES ARA EN
L'EDUCACIÓ PLÀSTICA A PRIMÀRIA?



Il·lustració 

MARCOS SEVERI



G r à c i e s  ; - )



Presentació elaborada per Lledó Queral Gomis i Pepa Ortiz Romaní, 
assessores de l'àrea de plàstica, visual i audiovisuals del CEFIRE artisticoexpressiu.

Subdirecció General de Formació del Professorat. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 
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