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M'ho van explicar i ho vaig oblidar, 

ho vaig veure i ho vaig comprendre, 

ho vaig fer i ho vaig aprendre. 

Confuci (479 aC) 

 

 

El perquè del Projecte 

Creiem en l'enorme potencial que té l'Art com a font d'aprenentatge i  

alhora com a instrument docent. Els alumnes aprenen caminant per 

diferents camins, escoltant, parlant, fent i creant. 

El seu objectiu és poder treballar de manera interdisciplinària, on l'àmbit 

artístic s'entrellaci amb tots els camps del coneixement, superant la 

fragmentació de les tradicionals àrees i així arribar a incloure-hi totes les 

intel·ligències múltiples. 

Ens agradaria que s’hi veiés implicada tota la comunitat educativa, a més 

de les institucions de referència com el Centre d'Art Tecla Sala i les 

Regidories d'Educació i  Cultura.  

Pensem que per a garantir l'èxit d'aquest projecte, tots els agents 

implicats n'han de ser els principals protagonistes, creure-se'l i treballar 

conjuntament per arrelar-lo al barri, aprofitant que l'Escola està ubicada 

en el nou Districte Cultural de la ciutat. 

Cal tenir present que tot aquest procés s'haurà d'avaluar, en conseqüència 

ha de portar implícit un bon sistema d'avaluació i tenir un 

desenvolupament a llarg termini perquè en puguem avaluar la seva 

incidència. Per aquest motiu, ha de ser sostenible econòmicament i en 

recursos humans, això és el que farà que es pugui mantenir, no serveix  

poder comptar amb molts recursos però de forma puntual. 
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A  l'escola 

La nostra feina diària amb els nens i nenes d'educació infantil, ens ha 

portat a veure la necessitat que tenen d'expressar-se plàsticament per 

adquirir nous coneixements.  

Aprofitant les capacitats de cadascuna de les edats dels diferents nivells, 

actualment ja programem algunes sessions setmanals de treball conjunt 

amb els alumnes de P3, P4 i P5. Els convidem a explorar, percebre, 

interpretar i crear, connectant-ho amb continguts d'altres àrees. 

Amb el projecte Tàndem, volem sistematitzar aquest tipus de treball a la 

resta d'alumnes i grups de l'escola. Ens agradaria començar treballant el 

medi del cicle inicial a través de l’Art. 

Els nens i les nenes són molt receptius a l'aprenentatge a través 

d'activitats d'art. Participant en aquest procés creatiu, adquireixen 

diferents habilitats en planificació, expressió oral i escrita i en pensament 

crític. 

Creiem en l'Art com a mitjà d'aprenentatge per a aquells alumnes amb 

dificultats de diferent tipologia ja que té en compte les seves 

potencialitats per tal que cadascú arribi al seu màxim. 

El projecte ha d'entendre també, que hi ha una escola per a tothom  i una 

orientació per cadascú, ja que cada nen és únic. 

I el més important, ha de tenir una vessant clara en valors, de respecte 

cap al seu treball i cap al dels altres. 

Els petits artistes tenen una energia i una creativitat il·limitada, només cal 

acompanyar-los en aquest camí. 

 

Ser-hi, participar i aprendre. 
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