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PRIMERAMENT, abans de relatar la 
nostra experiència, cal donar les grà-
cies: gràcies a na Sacramento, as-
sessora del CEP d’Inca, per organit-
zar cursos i seminaris  interessants 
amb ponents de gran qualitat. I grà-
cies a na Cati Sbert que ens va obrir 
un món d’experiències, a nosaltres 
dues i als nostres alumnes.  Mai no 
havíem produït tant d’art i sobretot 
mai no n’havíem gaudit tant. El curs 
de plàstica que realitzàrem amb ella 
l’any passat ens va donar una nova 
visió, ens va fer reflexionar i ens va 
fer reconduir l’educació artística  al 
nostre centre. 

Durant aquest curs hem volgut apro-
fundir en les emocions, els senti-
ments i les vivències. Hem creat 
buscant alguna emoció o sensació 
per expressar. Ho hem fet des dels 
objectes, els materials, els sons, les 
olors, el tacte... Hem exposat les nos-
tres creacions i les hem comentades:  
Què volíem dir o fer?  Com ho hem 
fet? Quins materials hem utilitzat?...
Ha resultat un experiència molt gra-
tificant i estimulant i l’hem volguda 
compartir amb companys d’altres 
centres a les colònies i també amb 
les famílies.

Per a nosaltres és important que les  
famílies participin de la vida del cen-
tre. Els pares i mares sovint realit-
zen tallers al centre, cada un sobre 
allò que coneix i pot oferir. L’escola 
sempre és oberta per a les famílies, 
els infants sempre poden mostrar als 
pares i mares allò que hem fet du-
rant el dia. Sovint realitzam petites 
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exposicions dels nostres treballs i 
diferents projectes. 

Així doncs, amb la intenció de donar 
a conèixer algunes de les activitats 
que duem a terme a l’escola du-
rant la jornada  escolar, decidírem 
que a final del segon trimestre, a 
la trobada de comiat que realitzam 
amb els pares i mares el darrer dia 
de classe, duríem  a terme  alguna 
de les activitats que feim amb els 
nins i nines a l’escola.  

L’any passat vàrem preparar un 
contacontes, on els nins i nines 
contaren  contes als seus famili-
ars amb materials que ells disse-
nyaren i elaboraren. Enguany, ens 
agradava tant  crear que vàrem 
decidir mostrar a les famílies com 
ho fèiem, d’on  sorgien tantes pro-
duccions i tanta alegria, així que 
decidírem preparar una sessió de 
plàstica per a les famílies.

Durant el curset que férem al CEP 
l’any passat, na Cati Sbert ens 
va presentar una bona col·lecció 
d’activitats, algunes les hem realit-
zat a l’escola i d’altres no. Tot i així, 
en totes les activitats proposades a 
l’aula hem intentat mantenir l’es-
perit creatiu, buscar les emocions  
i explorar les sensacions per trans-
metre-ho a les nostres creacions. 
Però per demostrar en una sessió, 
als pares i mares, el que suposa 
treballar la plàstica des d’aquesta 
perspectiva, ens calia una activitat 
especial i per això recuperàrem 
una de les moltes que ens proposà 
Cati Sbert . Treballàrem a partir de 
les essències.  

Presentàrem als pares cinc essèn-
cies dins recipients iguals de tal 
manera que no poguessin reco-
nèixer-les per cap altre sentit que 
no fos l’olfacte. Cada un dels parti-

Emoció, sentiment i art a l’escola. 
Plàstica amb els pares i mares.
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cipants, pares, mares, mestres i in-
fants, vàrem elegir dues essències 
i explicàrem per què les triàvem, 
què ens recordaven , què ens feien 
sentir...  Desprès d’aquest petit di-
àleg  vàrem presentar els diferents 
materials que podríem utilitzar per 
fer les nostres creacions: les es-
sències, diferents tipus de pintures 
(tinta xina, ceres, témperes, gui-
xos...), els objectes més habituals 
(pinzells, rodets, esponges...), els 
més quotidians (raspalls de dents, 
comptagotes, rodes, culleres ...) i 
diferents tipus i mides de paper.

Un cop presentats els materials in-
dicàrem als participants què podi-
en fer amb ells tantes produccions 
artístiques com volguessin durant 
un espai de temps determinat per 
una peça  musical.

Exhaurit el temps per crear, inici-
àrem un nou diàleg en el qual ca-
da un dels participants explicàrem 
una de les nostres produccions de 
les moltes que férem, li posàrem 
un títol, explicàrem les tècniques 
que férem servir, el tipus de pintu-
ra, l’essència que ens va inspirar, 
els estris utilitzats...

Finalment, proposàrem als pares, 
mares i infants fer una avaluació 
figuranològica mitjançant fotogra-
fies. Cada un dels participants ele-
gí una fotografia per explicar com 
s’havia sentit durant l’activitat. Tots 
els infants ens digueren que els ha-
via agradat i per això triaren una fo-
tografia que els agradava . Entre els 
pares i mares destacà el sentiment 

de llibertat i felicitat i la sensació de 
sentir-se inspirats i productius .

Tots vàrem gaudir molt de l’activitat 
i la  participació va ser en tot mo-
ment molt activa. Des de l’escola 
valoram aquesta activitat amb els 
pares de manera molt positiva ja 
que les famílies han pogut viure 
les sensacions i emocions que els 
seus fills han experimentat durant 
el curs, cada divendres a l’hora 
d’artística.

Les mestres ens hem adonat que 
treballant l’educació plàstica des 
d’aquesta perspectiva formam in-
fants amb una actitud crítica en-
vers l’art, tolerants amb les produc-
cions dels altres, segurs a l’hora de 
crear,  que expressen sentiments i 
emocions produïts pel món que els 
envolta. 

Pensam que treballant d’aquesta 
forma els infants són molt més cre-
atius i productius ja que, fugim de 
l’educació plàstica tradicional més 
directiva i basada en estereotips, 
sobrevaloradora de  les creacions 
figuratives, deixant de banda sen-
sacions, emocions, experimentació 
i creativitat.


