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RESUMO

A arte constitúe un aspecto esencial das nosas vidas. A través dela podemos ver o mundo

con outros ollos, deixar fluír a nosa creatividade e embargarnos nun universo cheo de

emocións. Porén, a Educación Artística segue a ser unha disciplina marxinada e infravalorada

dende o sistema educativo. Por todo isto, neste traballo denúnciase a súa situación crítica e

deféndese unha reinvención da mesma, dende o punto de vista da interdisciplinariedade e

da inclusión de diferentes disciplinas artísticas na escola. Así, proponse un proxecto

didáctico orientado para nenas e nenos de 4º curso de Educación Primaria no que, a través

do traballo das emocións como poderoso fío condutor, o alumnado se poderá involucrar en

distintas tarefas relacionadas coa pintura, a música, a dramatización ou a escritura.

Palabras chave: Educación Artística, arte integral, emocións, creatividade, expresión.

RESUMEN

El arte constituye un aspecto esencial de nuestras vidas. A través del podemos ver el mundo

con otros ojos, dejar fluir nuestra creatividad y embargarnos en un universo lleno de

emociones. Sin embargo, la Educación Artística sigue siendo una disciplina marginada e

infravalorada desde el sistema educativo. Por todo esto, en este trabajo se denuncia su

situación crítica y se defiende una reinvención de la misma, desde el punto de vista de la

interdisciplinariedad y de la inclusión de diferentes disciplinas artísticas en la escuela. Así, se

propone un proyecto didáctico orientado para niñas y niños de 4º curso de Educación

Primaria en el que, a través del trabajo de las emociones como poderoso hilo conductor, el

alumnado se podrá involucrar en distintas tareas relacionadas con la pintura, la música, la

dramatización o la escritura.

Palabras clave: Educación Artística, arte integral, emociones, creatividad, expresión.

ABSTRACT

Art is an essential aspect of our lives. Through it we can see the world in a different way, let

our creativity flow and immerse ourselves in a universe full of emotions. However, nowadays

Art Education is undervalued and has still not found a relevant place in the educational

system. So that, the aim of this work is to denounce the critical situation in which its

involved and to defend its reinvention via an interdisciplinary approach and the

consideration of every single artistic disciplines in education. Thus, a didactic project aimed
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at students aged 9-10 is proposed. Through the work of emotions as powerful guiding

thread, the students will be able to get involved in different tasks related to painting, music,

dramatization or writing.

Key words: Art Education, integral art, emotions, creativity, expression.
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1. INTRODUCIÓN

O presente Traballo de Fin de Grao ten como eixes temáticos a expresión e regulación

emocional a través da arte. Esta é unha cuestión á que se lle adoita dar pouca importancia no

ámbito educativo, onde tanto a educación emocional coma a artística están menosprezadas

e infravaloradas.

A elección desta temática xurde en base á miña experiencia como alumna de Educación

Primaria e como docente de prácticas en Educación Musical, onde observei que, a pesar de

transcorrer unha década entre os dous períodos, a situación da Educación Artística segue

igual de prexudicada ca sempre: cunha mínima carga horaria no currículo, ausencia de

especialistas e, en moitos casos, reducida á realización de actividades afastadas do propio

feito artístico e do desenvolvemento da creatividade, como son a produción de tarefas

repetitivas e de copia.

Diferentes autoras e autores, xunto co propio colectivo de docentes de Educación

Artística en España confirman esta situación, polo que quixen comprobar isto de primeira

man a través dunha entrevista (anexo I) realizada á miña titora do centro escolar (especialista

en música). Esta, efectivamente, sinala que a área de Educación Artística se segue a

considerar “unha maría” e que non se teñen en conta os inmensos beneficios pedagóxicos

que aporta.

O outro eixe temático que se aborda neste traballo é a Educación Emocional, xa que

axudar ás nenas e nenos a comprender, expresar e controlar as súas emocións é un aspecto

clave para a súa formación integral. En relación a isto, a docente entrevistada considera que

o noso estado emocional está moi relacionado cos nosos posibles logros, tanto sociais como

académicos ou profesionais, pois opina que “alguén que traballe ben o tema da

autorregulación emocional, no futuro será capaz de resolver os distintos problemas que se

lle presenten en cada momento de forma creativa”.

Desta maneira, os obxectivos deste traballo céntranse en dar a coñecer a situación

actual da Educación Artística e promover unha visión interdisciplinar desta, onde as

emocións e sentimentos do alumnado xoguen un rol fundamental. Ademais, búscase

demostrar a importancia do desenvolvemento desta área para a formación do alumnado, así

como denunciar o papel secundario que ten no sistema educativo. En base a todo isto,

1
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preténdese visibilizar que a arte constitúe un medio idóneo tanto para desenvolver a

intelixencia emocional como a creatividade.

Para elo, proponse unha modalidade de traballo consistente no deseño dunha proposta

de intervención educativa, na que se empregará unha aprendizaxe baseada en proxectos que

promova unha metodoloxía activa e participativa. Nela, traballarase a arte de forma integral,

poñendo en valor diversas disciplinas da expresión plástica (coma a pintura, a escritura

creativa, a interpretación, etc.) e incluíndo tamén a música e o movemento.

Así, a metodoloxía de desenvolvemento do traballo é mixta. Por un lado, achégase unha

pequena revisión bibliográfica que sustenta a escolla da temática da proposta e os principios

metodolóxicos sobre os que se basea a mesma. Por outra banda, desenvólvese dito proxecto

dende unha perspectiva de acción-investigación, pois, a raíz da súa implementación na

escola, analízase e avalíase a práctica docente extraendo unha serie de conclusións nas que

se destacan as súas fortalezas á vez que se reflexiona sobre as súas posibles melloras.

Ademais, co obxectivo de coñecer máis a fondo a situación da Educación Artística nos

colexios e de recadar información directa da persoa que participou e supervisou o

desenvolvemento do proxecto na escola, inclúese a entrevista de carácter informal realizada

á titora do prácticum o 25 de maio, para o cal se contou co consentimento informado tanto

da docente entrevistada como da supervisión da titora do Traballo de Fin de Grao.

Para todo isto, será necesario poñer en práctica as miñas competencias coma futura

docente para situar os problemas nun contexto teórico, planificar, desenvolver, avaliar e

innovar a práctica profesional. Ademais, o traballo abordará algún dos contidos temáticos do

grao, como a construción das aprendizaxes nas diferentes áreas ou a organización e modelos

curriculares da escola de Educación Primaria.

2. MARCO TEÓRICO

No presente marco teórico vaise a realizar unha análise do papel que xoga hoxe en día a

Educación Artística nas escolas, así como recalcar as vantaxes que supón o seu

desenvolvemento en Educación Primaria, tanto para a formación integral do alumnado,

como para a mellora da creatividade e da intelixencia emocional. Ademais, propoñeranse

algunhas metodoloxías e experiencias de interese baixo unha perspectiva integral e

interdisciplinar da arte.

2
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2.1 A importancia da Educación Artística na formación do alumnado de Educación

Primaria

Actualmente, vivimos inmersos nunha cultura na que a linguaxe icónica predomina ante

calquera outra. Os mundos visuais que nos rodean continúan crecendo e facéndose cada vez

máis complexos e, por iso, agora máis que nunca a arte é unha necesidade humana e un dos

principais elementos da vida social. Isto implica o deber de dotar ao alumnado dos recursos,

habilidades e coñecementos necesarios para entender esta linguaxe, pois é imprescindible

que a escola lles brinde aos/ás discentes a oportunidade de aprender a ler o mundo que lles

rodea, interpretalo, establecer criterios estéticos e adoitar unha actitude crítica e selectiva

que non os/as converta en “analfabetos visuais”. Desta maneira, debemos ser conscientes

de que a verdadeira innovación da educación do século XXI reside en conectar a educación

en xeral coa realidade a través dunha digna incorporación e reinvención da Educación

Artística (Acaso e Megías, 2017).

Co fin de lograr isto e ser quen de formar ao alumnado para desenvolverse na vida,

Eisner (2002) explícanos que un dos principais obxectivos desta área, debería ser,

directamente, desenvolver a mente; é dicir, crear e percibir calidades visuais, aprender a ler o

mundo visual dende un marco de referencia artístico e sentir o estímulo da experiencia

estética. En definitiva, a educación artística trata de enriquecer as nosas vidas.

Segundo Eisner (2004), as artes xogan un importante rol para o desenvolvemento do

noso sistema sensorial e o cultivo da nosa imaxinación; “para los niños pequeños, el mundo

sensorial es una fuente de satisfacción y la imaginación es una fuente de placer basado en la

exploración” (p. 21). As artes permítennos desenvolver a nosa sensibilidade, invítannos a

prestar atención ao que oímos, vemos, saboreamos e palpamos, axúdannos a percibir e

experimentar as cousas. Ademais, sérvennos dun medio de comunicación, onde a

representación axuda a transformar a nosa conciencia nun dominio público, onde os

contidos toman forma e sentido.

Desta maneira, a través da educación artística practícase, como xa dixemos, o exercicio

da imaxinación, posto que esta disciplina fomenta o seu uso coma fonte de contidos. A

diferenza das ciencias, nas artes o/a artista non ten por que “dicir as cousas como son”

(Eisner, 2004, p. 111), senón que se pode deixar levar polas súas fantasías. As artes ofrecen

unha posibilidade de ver as cousas de forma diferente e de non ter unicamente unha visión

3
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práctica do mundo, senón tamén estética, na que prestemos atención ás calidades do que

nos rodea e ao seu contido expresivo.

Marín (2003) tamén coincide en que a educación artística é necesaria para que calquera

individuo se constitúa verdadeira e plenamente como persoa, pois defende que esta permite

a pluralidade e diversidade de modos de expresión, conseguindo manifestar aquilo que cada

un ten singular e propio e desenvolvendo a enorme capacidade creativa de todo ser

humano. Así, non só axuda a mellorar a intelixencia espacial, a percepción ou a sensibilidade,

senón que tamén constitúe unha importante vía de comunicación e de configuración da

propia identidade. Como explican Blanco e Cidrás (2019):

A creación artística fomenta procesos persoais de investigación e de cuestionamento;

axúdanos a observar as calidades da nosa contorna, ampliando o noso criterio;

contribúe a aceptar a ambigüidade e o estraño e a pórnos no lugar do outro,

enriquecendo a nosa experiencia vital. (p. 140)

Por outra banda, Eisner (1995) recalca que a ensinanza da arte pode conseguir

desenvolver intereses que van moito máis alá da escola e que chegan a ofrecer certa

satisfacción, de maneira que os/as discentes tamén fagan uso dela no tempo de lecer. Para

el, a arte ten unha “naturaleza terapéutica” (p.8), pois ofrece ás nenas e nenos a

oportunidade de expresarse a través de medios diferentes ás palabras e permite que liberen

emocións, contribuíndo a mellorar a súa saúde mental. Así mesmo, explica que as

actividades artísticas axudan a que o estudantado comprenda mellor todas as materias

académicas e, ademais, desenvolva a motricidade e a coordinación.

No referente ás utilidades da aprendizaxe das artes, regresando ás opinións de Eisner

(2004), este resalta diferentes funcións cognitivas que, sen dúbida, contribúen á formación

integral do alumnado. Entre elas destaca que nos ensinan a observar e espertar o mundo

que nos rodea, permitíndonos aplicar a imaxinación como un camiño para coñecer novas

posibilidades; a través das artes aprendemos a ver o que antes non percibiramos e a sentir o

que non sentiramos; con elas emprendemos un proceso de construción de nós mesmos e,

ademais, constitúen un medio para explorar a nosa propia paisaxe interna. “Las artes nos

ayudan a descubrir el contorno de nuestro ser emocional. Ofrecen recursos para

4
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experimentar el alcance y la variedad de nuestra receptividad y nuestra sensibilidad” (Eisner,

2004, p. 28).

A maiores das anteriores, non podemos negar que as artes tamén teñen unha relevante

función social, como destaca Abad (2021). Este autor considera que, grazas a ela, as artes

poden ser un importante axente de cambio. Para el, “la educación artística puede y debe

ofrecer ámbitos de exploración, reflexión y compromiso, de manera individual y colectiva,

que se proyectan en la búsqueda de una mayor calidad en la relación entre arte y vida” (p.

17). Alén diso, considera que, mediante a realización de dinámicas artísticas de integración

escolar, social e cultural e de propostas que fomenten actitudes para a tolerancia, a

solidariedade e a convivencia creativa, se pode promover unha conciencia crítica entre o

alumnado e, en definitiva, crearse un proceso de crecemento tanto individual como

colectivo. Polo tanto, os contextos educativos constitúen lugares ideais para proporcionar

experiencias significativas a través da arte que sirvan para ordenar a nosa realidade,

aprender a modificala e entendela.

Segundo este autor, a educación artística tamén posúe unha función narrativa, pois

permítenos elaborar e construír proxectos de forma compartida partindo das experiencias

individuais. Grazas a elas, podemos construír a percepción sobre nós mesmos no mundo e,

ao mesmo tempo, cada cultura pode ofrecer aos seus membros a posibilidade de asumir

modelos de identidade e comportamento.

Por último, destaca a experiencia estética coma unha función das artes que, a través de

propostas educativas que ofrezan posibilidades de entender a realidade e actuar sobre ela,

promove a formación necesaria para comprender as representacións sociais e culturais. Así,

poderanse desenvolver relacións entre as persoas e a realidade, cos/as demais e con elas

mesmas. Desta forma, aprenderase a atopar ese gozo nos pequenos detalles do día a día e a

valorar as relacións como forma de “ser y estar en el mundo” (Abad, 2021, p. 23).

En conclusión, non podemos negar todos os beneficios que a educación artística pode

aportar á formación dos nenos e nenas. Como se foi explicando anteriormente, a arte é unha

disciplina única que pode transportarnos a mundos de fantasía e soños, pero que tamén

pode captar a nosa atención sobre calquera aspecto aparentemente trivial do mundo que

nos rodea e facernos percibir todo aquilo que non consideraramos antes, encontrando

pracer e significado en calquera aspecto sutil do noso día a día. “Sirve para ayudarnos a

5
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redescubrir el sentido del mundo de la visión, desempeña un importante papel en el

desarrollo de la vida de la sensibilidad y funciona como una imagen de lo que podría ser la

vida” (Eisner, 1995, p.11). E, se indiscutiblemente a arte é tan importante e constitúe un

elemento clave para a formación integral do alumnado… por que entón está tan

infravalorada na educación?

2.2 O papel da arte na escola e no currículo: unha situación crítica

A día de hoxe, seguimos tendo unha escola que prioriza a ensinanza-aprendizaxe da

lectoescritura ou as matemáticas fronte ao resto de disciplinas, e a área de Educación

Artística sempre remata sendo a máis prexudicada.

En primeiro lugar, se analizamos o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia,

poderemos observar como, aínda que teoricamente se lle outorga importancia a área de

Educación Artística, na práctica a realidade é que en todos os cursos de Educación Primaria

se lle asignan unicamente dúas horas semanais: unha para educación plástica e visual e outra

para música. Isto é un gran problema xa criticado por numerosos autores e autoras, como

Soto (2020) que indica que, a pesar da diversificación dos contidos da Educación Artística, a

carga horaria non se corresponde co que debería nin está reflectida na normativa vixente,

onde as artes aparecen sempre nun segundo plano fronte ás outras materias e se acaban

incluso relegando ao terreo extraescolar. Tamén Aguirre e Giráldez (2021) se refiren a esta

área como “materias que deben hacer equilibrios imposibles para compartir los escuetos

horarios y los inadecuados espacios que la institución escolar tiene previstos” (p. 84).

Outro gran problema a destacar é a falta de formación do profesorado, pois, aínda que si

que se esixe cursar unha especialidade para poder impartir Educación Musical, os/as

mestres/as xeneralistas (encargados da materia de Educación Plástica e Visual) teñen unha

formación moi básica en artes visuais que a miúdo provoca que se limiten a seguir os libros

de texto ou as fichas e sigan considerando as actividades artísticas como traballos manuais

que se logran en base á repetición e falta de creatividade (Eisner, 2004).

Outra estratexia que tamén se adoita adoptar ante a incapacidade de impartir con

profesionalidade esta materia é que o profesorado recorra á repetición do que experimentou

ao longo do seu paso polo sistema educativo, rematando por adicarse, basicamente, a

colorear, copiar ou realizar manualidades (Soto, 2020).

6
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Moitas veces, como explica Eisner (1995), os programas escolares dentro da Educación

Artística elabóranse en función dos acontecementos do calendario que hai ao longo do curso

e, aínda que se estiveran orientados correctamente se lle podería sacar moito partido a esta

idea, a realidade adoita ser a contraria, xa que simplemente se fan manualidades para este

tipo de festividades co obxectivo de que o curso siga avanzando e non ter que preocuparse

por outros aspectos realmente importantes que o profesorado non se sinte capacitado para

abordar como, por exemplo, aprender a observar a forma visual ou comprender o papel da

arte na cultura contemporánea.

Ademais, as administracións educativas tampouco poñen da súa parte, pois adoitan

mirar cara outro lado e non preocuparse de proporcionar os recursos necesarios para o bo

desenvolvemento destas materias (Eisner, 2004). Así, “paradójicamente, las ciencias, las

matemáticas y las ciencias sociales tienen a su disposición en el aula mayor cantidad de

recursos educativos visuales que los profesores que trabajan en las artes visuales” (Eisner,

1995, p. 23).

Esta falta de recursos axeitados e de formación do profesorado provoca que non se teña

en conta na escola a oferta de traballar con disciplinas artísticas diversas e variadas, pois, se

xa non se lle dá á pintura e á música o peso que se merecen, non se contempla sequera

poder desenvolver outras formas artísticas igual de importantes coma o teatro, a fotografía,

o cine ou a modelaxe (Aguirre e Giráldez, 2021).

Por outra banda, Silva (2017) destaca que, a pesar de compartir Educación Plástica e

Visual a mesma área que Educación Musical, poucas veces se traballan ambas materias de

maneira conxunta e globalizadora, senón que cada un/unha dos/das docentes imparte a súa

sen coordinarse co outro ou outra e, moito menos, implicando o resto de materias no

desenvolvemento dalgún proxecto de carácter interdisciplinar. Do mesmo xeito, Aguirre e

Giráldez (2021) tamén consideran que “este agrupamiento no suele significar

necesariamente que se proponga el trabajo en ambas materias de una forma integrada” (p.

83).

Ante todas estas actitudes negativas que se conforman en torno á Educación Artística, os

nenos e nenas acaban percibindo estas ideas e prexuízos, pois son quen de ler o código de

valores implícito na toma de decisións do profesorado con respecto ao currículo e sacan as

súas conclusións sobre que materias son prioritarias en base ao tempo que se lles adica ou á
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forma na que falan delas. Por exemplo, se un docente di ao alumnado que pode debuxar

cando remate as tarefas, este xa vai a comprender que iso de debuxar é menos importante

que facer as denominadas tarefas. E así, pouco a pouco, os nenos e nenas van infravalorando

as artes de maneira inconsciente e crendo que teñen unha función simplemente lúdica

(Eisner, 1995).

Por se fora pouco, ante un currículo desfasado pola continua emerxencia visual que

caracteriza á sociedade actual, a burocracia escolar tampouco axuda, pois o

desenvolvemento curricular é moi lento e non evoluciona como debería. Así o explica Eisner

(2004), que opina que “la inmediatez de los fenómenos visuales impide una reacción

curricular a tiempo” (p. 212). Con respecto a isto, critica que a construción do currículo en

xeral e as reformas educativas, ademais de estar condicionadas polas forzas políticas e de

poder da sociedade dese momento, case nunca teñen en conta as opinións do profesorado e

moito menos do alumnado, sendo estes os protagonistas dos procesos de

Ensinanza-Aprendizaxe. Así mesmo, non se adoita contar coa colaboración de expertos ou

investigadores formados axeitadamente, polo que os deseños curriculares non están

actualizados. Finalmente, denuncia un currículo de Educación Artística que sempre está

escasa ou nulamente adaptado ao contexto escolar onde se vai desenvolver, pois non ten en

conta as necesidades e coñecementos previos do alumnado e as características do centro

educativo. Do contrario, poderíanse empregar recursos moi enriquecedores que proporciona

a contorna e aproveitar os sectores relacionados coa produción artística que haxa nesa zona.

En xeral, como nos explican Blanco e Cidrás (2019), o modelo educativo tradicional (que

segue predominando) nin sequera é compatible co proceso de creación artística, pois

mentres este se caracteriza por darlle importancia aos procesos persoais, priorizar a práctica,

contextualizar as actividades ou convidarnos a reflexionar e configurar a nosa identidade, a

escola segue poñendo o seu empeño en priorizar os resultados e a teoría, compartimentar

os saberes e avaliar numericamente.

Con todo isto e, ante as numerosas problemáticas, xa non é a primeira vez que se crean

plataformas ou asociacións de docentes da área de Educación Artística co obxectivo de

reivindicar a importancia das artes na escola e reclamar melloras na situación que sofren

actualmente. Este é o caso dunha iniciativa moi interesante que levaron a cabo un grupo de

160 docentes da área de Didáctica da Expresión Plástica e Visual, a través da cal crearon a
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plataforma “Educación no sin artes” e publicaron un manifesto (Educacionnosinartes, 2020)

no que mostraban a súa preocupación ante o anuncio dunha nova lei educativa (a LOMLOE,

finalmente aprobada o 29 de decembro do pasado 2020). Neste, defendían que se,

efectivamente como fora comunicado, esta nova lei tiña como obxectivo eliminar as

desigualdades da sociedade, debía potenciar as artes para todos e todas de forma

obrigatoria e gratuíta dende o primeiro día e non limitar a Educación Artística unicamente

aos privilexiados. Explicaban que os Estados que tiñan mellores resultados nos informes PISA

eran aqueles que adicaban máis tempo á Educación Artística, grazas a que formaban nenos e

nenas coas ferramentas necesarias para lograr imaxinar futuros posibles, en lugar de

potenciar a memorización e, ademais, recalcaban que “nunhas décadas os únicos traballos

que teremos que facer os humanos -porque o resto farano as máquinas- serán aqueles que

precisen de creatividade, intuición, empatía e humanidade” (p. 4).

Algúns dos argumentos que propoñían para mellorar a situación desta área educativa

eran, entre outros, crear unha mención de especialidade en artes plásticas, visuais e

audiovisuais; incrementar a carga lectiva ou valorar a Educación Artística como unha

oportunidade de enriquecemento formativo e profesional de todo o alumnado, e lograr a

ruptura de estereotipos asociados. De todos eles, o único que se cumpriu coa aprobación da

nova lei foi o de considerar dita área en Educación Primaria como materia instrumental en

lugar de optativa, como se reflectía na LOMCE.

Numerosos artigos periodísticos sumáronse á causa e denunciaron a situación. Entre

eles podemos atopar a López (2020), que apelaba á señora ministra e aos/ás deputados/as,

expoñéndolles que delas e deles dependía o futuro das vindeiras xeracións en base á mellora

ou non da calidade da Educación Artística, ou a De Diego (2020), que mostraba a través da

seguinte frase o abatemento ante unha nova reforma que seguiría sen mellorar as condicións

da ensinanza artística: “al final, poco importa de dónde vengan los cambios. Volveremos a

vivir sin dibujar”.

En resumo, como puidemos comprobar, a Educación Artística atópase nunha situación

crítica que, aínda a día de hoxe, é moi necesario seguir reivindicando. Para iso, algunha das

chaves poden ser centrarse en potenciar a través deste medio a creatividade do alumnado

ou ligala co mundo da educación emocional.

9



EmocionArte. Unha perspectiva integral da Educación Artística

2.3 Arte, emocións e creatividade

A Educación Artística é unha área na que a creatividade ten a posibilidade ou mesmo a

obriga de existir. Este é un dos compoñentes intrínsecos da experiencia artística e

permítenos abrirnos a un novo mundo de proxectos e ideas (Gutiérrez, 2002).

Como explica esta autora, non é doado elaborar unha definición estrita e exacta da

creatividade, xa que iso iría en contra da propia natureza do fenómeno creativo. Porén, de

todas maneiras, universalmente adóitase coincidir en que algo é creativo cando é innovador

ou novidoso.

Un aspecto que destaca Gutiérrez (2002) e que chama a atención sobre esta capacidade

é que o seu desenvolvemento non adoita ser proporcional ao crecemento. É dicir, mentres

que atopamos numerosas actitudes creativas entre as nenas e nenos, pódese observar

como, pouco a pouco, esta capacidade se ve minguada e vai diminuíndo a medida que

un/unha se fai adulto/a. Neste caso, se a creatividade é algo universal que todas e todos

posuímos cando somos pequenas/os, que pode ocorrer con ela para que se vaia

obstaculizando e remate case desaparecendo? Por que a maioría do alumnado acaba

considerando que non posúe as habilidades artísticas ou o don necesario e remata por

renderse? Probablemente as respostas se atopen nas influencias e presións da sociedade

que, desventuradamente, acabamos normalizando.

A maior parte da responsabilidade disto reside nos colexios, pois son os espazos onde

máis tempo pasan os nenos e nenas e neles teñen lugar eses primeiros contactos coa

sociedade e esforzos de adaptación a ela. Por iso, a labor docente debe ser capaz de

presentarlle ao alumnado situacións e problemas variados que lles axuden abrir súa mente

cara terreos inexplorados e de impulsar e estimular o suficiente factores aptitudinais e

actitudinais relacionados coa creatividade como para que perduren no tempo, como poden

ser a flexibilidade de ideas, a orixinalidade, a inventiva, a curiosidade, a liberdade de

expresión e tolerancia á diversidade, etc. Quizá, como reflexiona Romero (2002), a

creatividade non consista en deixar fluír o desenvolvemento natural das cousas evitando os

obstáculos que se poidan presentar, senón precisamente en aprender a loitar contra esas

adversidades e resolver os problemas que van xurdindo a través de diferentes estratexias e

puntos de vista. A cuestión é “pensar en la creatividad no como resultado de una libre

expresión sino como resultado del enfrentamiento con dificultades” (Romero, 2002, p. 309),
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sendo a educación artística o medio para conseguir desenvolver este tipo de pensamento

complexo e diverso.

Sen embargo, a pesar de estar demostrado que o alumnado que recibe cursos para

desenvolver a creatividade mellora tanto nas experiencias académicas coma nas relacións

afectivas, desgraciadamente o sistema educativo actual segue marcado por unhas

prioridades de suposto carácter contraproducente á creatividade: o éxito e o rendemento

escolar (Gutiérrez, 2002). Ademais, como explica a Fundación Botín (2014), agora máis que

nunca é indispensable que a educación contribúa a crear novos tipos de actuacións e formas

de pensamento e que colabore na formación dunha sociedade creativa e preparada para

afrontar os retos e desafíos que nos pon no camiño o século XXI.

Con todo isto, agora é cando cómpre ter en conta que a Educación Artística constitúe o

medio idóneo para desenvolver a creatividade. Como nos explica Gutiérrez (2002), a través

da produción artística desenvólvense capacidades de percepción, afectivas, cognitivas e

estéticas precisas para a expresión e a creación. Para isto, é necesario brindarlle autonomía

ao alumnado e xerar un clima de confianza na aula, pois desa forma poderán deixar fluír a

súa espontaneidade, terán máis oportunidades de establecer as súas propias relacións e

plasmarán mellor as súas emocións e pensamentos. Así, ofrecéndolles esta liberdade,

poderase fuxir das prácticas de imitación mecánica e promoverase o desenvolvemento dun

pensamento flexible en oposición a un pensamento sometido, repetitivo e limitado. Porén, o

feito de fomentar a autonomía non implica que a labor docente non sexa necesaria. Ao

contrario, é fundamental que o profesorado se encargue, sobre todo, de propiciar as

condicións necesarias para incentivar o interese das nenas e nenos pola produción artística e

a apreciación estética.

Por outra banda, non podemos esquecernos do importante rol que xogan as emocións

no desenvolvemento do pensamento creativo. Estas son as que nos empuxan a arriscarnos e

innovar, a non estancarnos. De acordo co que defende a Fundación Botín (2014), dos nosos

estados anímicos moitas veces depende a nosa forma de pensar ou actuar, “nos pueden

paralizar o activar, ayudar a superarnos o facilitar que nos hundamos, especialmente si no

somos capaces de gestionarlos de forma adecuada” (p. 5). Precisamente é a nosa intelixencia

emocional a que nos pode axudar a afrontar dificultades, identificar problemas ou xerar
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ideas ao longo do proceso creativo. Por iso, aprender a regular as nosas emocións ou

empregalas no noso favor é algo fundamental, xa que aínda que algunhas poden ser

positivas para o proceso creativo, outras poden resultar prexudiciais.

Segundo Brackett et al. (2014), a xestión das emocións que un/unha pode sentir ante

unha tarefa creativa por diante é imprescindible, pois poden levar a que dita persoa consiga

facer algo realmente importante ou, pola contra, abandone os seus propósitos. Por exemplo,

para algunhas persoas, a frustración pode resultar ser unha motivación que lle axude a

innovar e tomar decisións, mentres que, para outras, pode causar un estado de abatemento

e rendición ante algún obxectivo. Da mesma maneira, ante as críticas que podemos recibir

do noso traballo, tamén hai individuos que son capaces de empregalas para transformalas

nun aliciente cara a mellora, mentres que outros quizá se bloqueen e non canalicen

correctamente estas opinións negativas.

Así mesmo, podemos intentar empregar as nosas emocións ou estados de ánimo para

levar a cabo un tipo determinado de actividades en coherencia con eles, é dicir, escoller

tarefas nas que sabemos que imos ser máis eficaces en base a como nos sentimos.

Con todo isto, o obxectivo non é exactamente descubrir “qué emociones favorecen la

creatividad, sino más bien nos interesa saber cómo se pueden aprovechar o transformar para

conseguir una mayor creatividad” (Brackett et al., 2014, p. 14). Para isto, débense promover

programas de educación emocional dende a escola, caracterizados estes “por el

conocimiento y desarrollo de competencias emocionales para mejorar la forma de vivir,

tanto de manera individual como social, ya sea de corte preventivo, para la resolución de

conflictos o hacia una prosperidad futurible” (Moraleda, 2015, p. 22). Grazas á súa inclusión,

o alumnado podería mellorar no desenvolvemento e coñecemento dos procesos afectivos

que interveñen decisivamente no seu crecemento persoal e vital. Deste xeito, como explican

Brackett et al. (2014), os nenos e nenas serían capaces de percibir e identificar as emocións

que senten en cada momento, distinguir emocións semellantes, interpretar por que se

senten así e xestionalas con maior eficacia. Estas habilidades de intelixencia emocional

desenvolverán un papel clave ao longo de todo o proceso creativo, dende a concepción de

ideas ata a resolución de problemas ou superación de obstáculos que vaian aparecendo polo

camiño.

En resumo, como explica a Fundación Botín (2014), “si las emociones bien gestionadas

son elementos importantes para la creatividad, necesitamos herramientas que nos permitan
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generar esas emociones y nos ayuden a gestionarlas para favorecer el proceso creativo”

(p.5), ao que engaden “creemos, sin duda, que las artes son la herramienta perfecta” (p.5).

Da mesma maneira, Brackett et al. (2014) explican que a arte (ben dende o punto de

vista da súa apreciación como da súa creación) é un medio idóneo para mellorar a

creatividade e as habilidades da intelixencia emocional no noso día a día. As obras de arte

(dende unha canción, unha escultura ou unha obra teatral ata unha fotografía) transmiten

emocións e brindan a oportunidade de analizar e xestionar as nosas propias. Así, Eisner

(2004) recalca que a experiencia estética que nos produce contemplar obras de arte agudiza

a nosa sensibilidade, esperta os nosos sentidos e aviva as nosas emocións.

La experiencia de una buena obra de teatro, de una conmovedora sinfonía, de un

buen trío de jazz o de una obra maestra de la arquitectura (…) nos ofrece tal carga

emocional que algunas personas, para experimentarla, viajan hasta los confines del

mundo. No se haría este esfuerzo si no existiera una compensación. (p. 110)

Segundo este autor, o talento artístico consiste precisamente niso, na capacidade de ter

unha boa idea e, sobre todo, de saber como expresala de forma que transmita sensacións e

emocións. Para el, as obras de gran calidade artística son aquelas que non se esgotan cunha

soa mirada, senón que podemos seguir atopando nelas infinitamente novas calidades e

relacións.

Bajardi (2016) destaca que a arte nos permite expresar emocións e sensacións únicas

que a través doutro tipo de linguaxes, como a verbal, non se poden transmitir e que,

ademais, favorece un mellor coñecemento e entendemento tanto dun mesmo coma do

resto.

Desta maneira, podemos concluír que educar artisticamente non só serve para formar a

mirada, senón tamén para desenvolver as competencias emocionais e aprender a

empregalas como ferramentas sociais que nos permitan relacionarnos e lograr unha boa

autonomía e benestar persoal.

2.4 Arte integral e interdisciplinar. Metodoloxías e experiencias

É indubidable que ao longo da historia, tanto o concepto de arte coma o de obra de arte

foi mudando considerablemente. A día de hoxe, segue sen haber unha definición clara e
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precisa, pois moitos consideran que é algo subxectivo e depende de cada persoa. Porén, non

podemos negar que co paso do tempo foron xurdindo e medrando numerosas disciplinas

artísticas e, actualmente, a arte non se reduce unicamente ao debuxo e á música. Como

explican Maeso e Roldán (2003) existen novas formas de arte, nas que cobran relevancia, por

exemplo, o movemento, a participación do espectador, o xogo, a improvisación, os corpos,

etc. Sen embargo, todo isto nunca se ve contemplado na educación, onde seguen sendo

protagonistas as dúas disciplinas de sempre e onde non adoitan ter cabida o teatro, a

fotografía ou a escultura. Acaso e Megías (2017) critican que “la vida no está dividida en

asignaturas” (p. 145) e que, concretamente na Educación Artística, a fragmentación de

saberes aínda adoita ser peor ca noutras disciplinas, pois acostúmanse a realizar actividades

sen ningunha conexión entre elas nin significatividade para o alumnado.

Por todo isto, autores coma Alonso et al. (2002), consideran que se deberían tratar de

forma conxunta as distintas manifestacións expresivas e artísticas, pois todas teñen unha

base común e convén abordalas coma unha unidade, e que a práctica excesivamente

fragmentada da Educación Artística dificulta un tratamento global e integrado do currículo.

No seu caso, decidiron levar a cabo unha proposta interdisciplinar apostando pola

expresión dramática como forma global para traballar varias disciplinas artísticas asociadas

ao movemento, á linguaxe plástica, verbal ou á música. Tras ela, estes autores confirman que

se debería adoptar unha perspectiva integral e interdisciplinar da educación artística.

Pola súa banda, Eisner (2004) tamén defende unha perspectiva da educación artística

consistente en traballar as artes de forma integrada no resto de materias. Desta maneira,

pódense empregar como un medio ou un recurso que pode enriquecer e facilitar o

desenvolvemento de contidos doutras áreas. A través desta concepción, o alumnado logrará

establecer relacións e conexións entre as artes e outras materias e entendelas coma un todo.

Un exemplo podería ser traballar un período histórico concreto a través da arte, a literatura e

a música desa determinada época. Así mesmo, pódense empregar como unha ferramenta

para a resolución de problemas reais e contextualizados, nos que o alumnado teña que

poñer en práctica habilidades relacionadas coa estética, a distribución dos materiais, o

deseño, etc.

Este autor destaca que grazas ás artes se poden aprender numerosos contidos

transversais aplicables a calquera das materias.
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En primeiro lugar, as artes ensínannos que pode haber diferentes solucións ante un

mesmo problema ou varias respostas a unha pregunta, pois sempre podemos atopar outro

punto de vista, outra perspectiva.

En segundo lugar, fomentan a valorización dos procesos imaxinativos, actitudes

empáticas e de sensibilidade, que nos axudan a comprender con maior profundidade todos

os aspectos do noso día a día, mentres que a escola os segue menosprezando e mira sempre

pola exactitude ou a concreción.

Outra consideración que se debería ter en conta dende o resto de materias é a

importancia que outorga a arte á atención das relacións dos elementos das súas obras. Isto

debería ser importante en calquera disciplina, xa que a partir desa experiencia poderanse

establecer xuízos de valor sobre o que se debería mellorar ou modificar.

Outra lección moi importante que nos ensina a educación artística reflíctese na frase

“las artes nos recuerdan cómo puede ser la vida cuando se llena de vitalidad” (p. 247), pois

fai referencia a que sempre debemos mirar polas satisfaccións intrínsecas. Cada vez é maior

a necesidade de impulsar actividades que xeren motivacións propias no alumnado, pois é o

único que realmente contribuirá á mellora do seu rendemento escolar.

Por outro lado, o pensamento flexible característico das artes sempre debería estar

presente, pois resulta positivo aproveitar as oportunidades que xurdan e ter capacidade de

improvisar. Esta concepción de non ter un obxectivo ríxido nas materias e permitirse a

liberdade de adaptarse ás situacións podería mellorar o desenvolvemento cognitivo do

alumnado.

Ademais, deberiamos aprender das artes esa sensación de que nos impulsan a saborear

as experiencias e a gozar do que estamos facendo, en lugar de moitas tarefas do noso día a

día que nos levan a ter que ser breves, rápidos, eficaces e superficiais. Con elas conseguimos

parar o tempo.

A continuación recóllense algunhas metodoloxías e experiencias de gran interese para

levar a cabo nas escolas e que seguen estes principios de arte integral e interdisciplinar.

Nunha entrevista realizada a Alessandro Lumare (2019), este explícanos que Segni Mossi

é un proxecto levado a cabo por el mesmo xunto con Simona Lobefaro destinado a explorar

as relacións entre o debuxo e o movemento. Cóntanos que unha das súas primeiras

performances foi “Al cubo”. Nela, unha persoa colócase dentro dunha estrutura transparente
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con forma cúbica, mentres que dende fóra se van debuxando sobre esa estrutura os trazos

do seu movemento. A medida que isto avanza, un/unha músico vai compoñendo unha

partitura para sonorizar dita acción. O público participa e colabora na actividade, onde os

xestos e debuxos se van transformando en música. “Al cubo fue diseñado como una

acción/entorno creada para estimular la exploración autónoma, lúdica y colectiva del cuerpo

en relación con el dibujo” (Lumare, 2019, p. 17).

A partir de aquí comezaron a realizar talleres con nenos e nenas combinando a danza e o

debuxo, nas que está moi presente a linguaxe verbal (pois é fundamental o feedback do

grupo que está presente), pero tamén a artística, tanto plástica como musical. Moitas delas

pódense ver na súa canle de Youtube e consisten en realizar actividades como pintarse as

plantas dos pés con pintura para bailar enriba dun gran mural el branco, debuxar os

movementos que fai un compañeiro ou compañeira, empregar obxectos coma se fosen

extensións do corpo para pintar con eles…

Outra proposta moi interesante xurde do libro da artista Keri Smith: “Cómo ser un

explorador del mundo” (2019), que constitúe un museo de arte e vida portátil. A través del

defende que podemos atopar cousas interesantes alí onde miremos, incluso aínda que xa

miraramos repetidas veces con anterioridade, pois non adoitamos prestar a suficiente

atención. Nel invita ao lector ou lectora a deterse a observar o que lle rodea e a darlle unha

perspectiva artística ás experiencias, a través da interacción coas páxinas do libro e as

distintas actividades que propón.

Esta idea pode ser moi enriquecedora para levar a cabo nas aulas, pois o alumnado pode

ir elaborando un diario artístico ao longo do curso onde recolla todas esas experiencias

(plásticas, sonoras, emotivas, etc.) do día a día que poden ser moi interesantes a pesar de

que nunca nos deteramos a observalas e percibilas.

Por outra banda, atopamos LÓVA, un proxecto interdisciplinar que, a pesar de que

xurdiu nos anos 70 da man de Bruce Taylor e JoAnn Forman, segue sendo de carácter

innovador debido á pouca actualización e consideración que hai aínda da Educación Artística.

Este consiste en formar unha compañía teatral nunha aula dunha escola e guiar aos nenos e

nenas para que eles/elas mesmos/as creen, produzan e estreen a súa propia ópera. Para iso,

traballaranse as artes de forma integrada co resto de materias, pois o alumnado terá que
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repartirse as tarefas e ter en conta aspectos coma os presupostos, a montaxe, a escenografía,

etc. (LÓVA, 2021).

Outra técnica moi interesante que se podería implantar nos colexios é o chamado

Soundpainting. Este poderíase definir por “el lenguaje universal de señales para la

composición en vivo en el ámbito de las artes visuales e interpretativas” (Thompson, 2006, p.

2). Foi creado por este mesmo autor para ser posto en práctica no campo da improvisación

estruturada, sendo útil para músicos, bailaríns, actores, poetas… Actualmente, esta linguaxe

está composta por uns 750 xestos corporais que o director ou directora (que exerce de

compositor/a simultaneamente) vai executando para indicar diferentes matices que os/as

intérpretes deben cumprir, como por exemplo prolongar ou acurtar un son, realizar unha

pequena improvisación, subir o volume…

O Body painting tamén é unha técnica que permite facilmente a interdisciplinariedade e

que podería ter moi boa acollida entre o alumnado, pois trátase dun método de aprendizaxe

divertido e estimulante. Consiste en aplicar pintura corporal na pel humana e, ademais de

posibilitar a realización de verdadeiras obras de arte, pódese empregar para traballar

contidos doutras áreas curriculares. Un exemplo disto, foi o levado a cabo por Barreira et al.

(2021), que decidiron empregar esta técnica para traballar a anatomía do corpo humano,

concretamente, a aprendizaxe dos músculos da expresión facial.

Outra práctica na que se pode facer uso do Body painting e que podería de gran interese

para levar a cabo nas escolas é unha iniciativa que se realizou polo entroido en Santiago de

Compostela ideada e organizada polo Museo de Magia Kiko Pastur (2021). Esta consistiu nun

concurso de fotografía (o que permite a integración dunha disciplina artística pouco

traballada na escola), cuxo obxectivo era lograr un “disfrace invisible”, é dicir, nelas tiña que

aparecer polo menos unha persoa que debía estar camuflada e caracterizada ca súa

contorna.

Finalmente, o Land-Art tamén se presenta coma unha disciplina artística coa que

facilmente se poden integrar diversos contidos. Segundo Alsina e Salgado (2018), esta

considérase unha técnica que consiste na utilización de elementos da paisaxe para realizar

obras artísticas, o que permite a percepción detida, a creación de instalacións plásticas e

sonoras mediante elementos naturais... A través dela, pódense levar a cabo infinidade de
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proxectos interdisciplinares, como por exemplo, o realizado por estes autores, que o

vinculaban coa área de matemáticas para traballar as series e os patróns, o razoamento, a

estratexia… Ademais, sempre se pode aproveitar para desenvolver a área de ciencias

naturais, xa que, en función dos elementos que se empreguen para construír a obra de arte

(e da idade do alumnado), pódense intentar distinguir os seres vivos dos inertes, realizar

clasificacións, etc.

Tras a revisión de diferentes fontes documentais e despois de situarnos no contexto

actual da Educación Artística nas escolas, comprobamos como existe unha gran necesidade

de outorgarlle a esta área o protagonismo que se merece e do que nunca gozou. Para iso,

deféndese unha perspectiva metodolóxica dende o punto de vista da integración das

diferentes disciplinas artísticas, a vinculación coas emocións e a interdisciplinariedade. Deste

xeito, achégase a continuación unha proposta didáctica baseada nestes principios.

3. DESEÑO DUN PROXECTO DE INTERVENCIÓN: UNHA VIAXE ARTÍSTICA A TRAVÉS DAS

EMOCIÓNS

3.1 Xustificación

Este proxecto leva por título “Unha viaxe artística a través das emocións”. Nel, en base

ao comentado no marco teórico, ponse de manifesto a necesidade de valorizar a Educación

Artística nas escolas como unha área indispensable para a formación do alumnado e a de

traballar a educación emocional para contribuír a mellorar a satisfacción e benestar persoal

dos/as discentes.

O carácter innovador desta proposta reside na valorización e desenvolvemento de

diferentes disciplinas artísticas de forma integral, como a pintura, a música, a escritura

creativa e a dramatización, ademais da vinculación das mesmas coa expresión e regulación

de emocións, ámbitos que, como xa explicamos, non se adoitan traballar dende os centros

educativos.

3.2 Contextualización

Este proxecto está ideado para levar a cabo nunha aula de 4º curso de Educación

Primaria do CEIP Plurilingüe Monte dos Postes, en Santiago de Compostela. Este colexio,

situado na zona nordeste da capital galega, é dun tamaño medio, pois consta de dúas liñas
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por curso con 25 alumnos/as en cada clase, exceptuando 6ºEP, onde, polas excepcionais

características da pandemia deste curso, se crearon 3 liñas e hai 17 nenos e nenas por aula.

O centro educativo está dotado de numerosos recursos e conta cunhas instalacións

bastante axeitadas, mais, debido a actual crise sanitaria tivéronse que adaptar diferentes

espazos para outras utilidades e non se dispoñía da habitual aula de música nin da de

plástica para levar a cabo as sesións de ditas materias. Desta maneira, unha vez máis, o

profesorado de Educación Artística viuse prexudicado e tivo que reorganizar as clases para

poder impartilas nas distintas aulas ordinarias de cada curso.

O grupo no que se puxo en práctica esta proposta didáctica estaba formado por 14

nenas e 11 nenos, dos cales dous alumnos posuían necesidades específicas de apoio

educativo, xa que un tiña dislexia e outro era de nacionalidade arxentina e isto podíalle

supoñer algunha dificultade á hora de comprender a lingua galega.

3.3 Obxectivos

O obxectivo xeral deste proxecto é que o alumnado consiga valorar a arte coma un

recurso ao que acudir no seu día a día para a expresión e regulación emocional. Os

obxectivos específicos de aprendizaxe (dos cales se atopa a triangulación horizontal e vertical

xunto ca dos contidos e os criterios de avaliación no anexo II) que se pretenden acadar son os

seguintes:

OA1. Utilizar a arte coma unha vía para a expresión e regulación emocional

OA2. Traballar as calidades do son

OA3. Desenvolver as capacidades expresivas da linguaxe

OA4. Traballar o sentido rítmico

OA5. Empregar o corpo como un medio de comunicación

OA6. Sonorizar unha historia

OA7. Desenvolver actitudes respectuosas e de aprecio cara a música tradicional galega

OA8. Participar activamente e de forma colaborativa nas distintas actividades

3.4 Contidos

C1. As emocións. Expresión e regulación de emocións a través da arte. Respecto ás emocións

dos demais.
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C2. As calidades do son. Recoñecemento e representación das distintas calidades do son.

Interese pola aprendizaxe das características dos sons.

C3. A voz e o canto. Utilización dos recursos expresivos da linguaxe para interpretar historias

e entoar cancións. Desinhibición á hora de interpretar ou cantar individual e grupalmente.

C4. O ritmo. Elaboración dun rap adaptándose ao ritmo dunha base musical e interpretación

da muiñeira. Implicación á hora de realizar as distintas actividades rítmicas.

C5. A dramatización. Interpretación dunha historia. Apreciación das producións dos

compañeiros e compañeiras.

C6. A expresión corporal. Emprego do corpo para transmitir sensacións e emocións. Respecto

á liberdade de expresión dos compañeiros e compañeiras.

C7. A sonorización dunha historia. Interpretación de sons ambientais con distintos

instrumentos. Coidado do material.

C8. O baile tradicional galego: a muiñeira. Interpretación da muiñeira e recoñecemento da

súa estrutura. Valorización e interese polo baile tradicional galego.

C9. Participación activa e traballo colaborativo. Realización de actividades colaborativas e

participativas na aula. Cooperación e cohesión grupal.

3.5 Metodoloxía

As metodoloxías que se poñen en práctica, fundamentalmente, no desenvolvemento

deste proxecto son a Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP) e a aprendizaxe cooperativa.

En primeiro lugar, emprégase a metodoloxía ABP, que se caracteriza por ser un proceso

de ensinanza no que o alumnado é o protagonista e onde se teñen en conta os seus intereses

e motivacións (Pozuelos e Rodríguez, 2008). Esta favorece a integración dos contidos do

currículo e evita caer na monotonía e a rutina. Neste caso, os nenos e nenas, a través das

distintas propostas interdisciplinares (que combinan a educación musical coa plástica e a

física), teñen que elaborar un caderno artístico no que van incluíndo a maioría de aspectos

traballados. Para isto, o alumnado debe ir adquirindo diversas aprendizaxes e coñecementos.

A intención é que constrúan un recurso que lles quede para o futuro, unha especie de diario

no que plasmar os seus pensamentos e emocións a través de diferentes disciplinas artísticas,
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ao que poidan recorrer no seu día a día sempre que o precisen, en lugar de deixalo

abandonado unha vez que se rematen as sesións correspondentes.

Por outra banda, a aprendizaxe cooperativa, definida coma “una metodología de

enseñanza basada en la creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes

desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones

educativas en las cuales se ven inmersos” (Cabero, 2003, p.135), tamén se pon de manifesto

ao longo de case todas as sesións, posto que, para a maioría das actividades, o alumnado ten

que traballar conxuntamente de forma grupal. É dicir, debe cooperar entre si e facer

partícipes a todos os/as membros do grupo, de maneira que todos e todas aporten o seu

grao de area e se axuden uns aos outros.

Finalmente, os principios metodolóxicos que se empregan durante o desenvolvemento

das sesións residen en que o alumnado vincule os seus coñecementos previos cos novos

enfoques que se lles están aportando, dando lugar a unha reestruturación dos seus

esquemas iniciais e conseguindo, polo tanto, un proceso de ensinanza-aprendizaxe

construtivista (Cuentas e Vergara, 2015). Ademais, é imprescindible lograr o

desenvolvemento dunha aprendizaxe significativa no alumnado, a través da interacción

“entorno-vivencia-interés-reflexión” (Cuentas e Vergara, 2015, p.929), polo que se traballa

con exemplos emocionais que lles xorden no seu día a día e se afonda nun contexto tan

próximo e importante como é a cultura galega.

3.6 Competencias clave

Ao longo do desenvolvemento deste proxecto trabállanse de forma implícita a maioría

das competencias clave que veñen recollidas no currículo de Educación Primaria:

● Conciencia e expresións culturais (CCEC): esta é a principal competencia a desenvolver,

posto que engloba todo o que ten que ver coa expresión artística. A través de todas as

actividades preténdese que o alumnado coñeza, comprenda e poña en práctica distintas

manifestacións culturais e artísticas, dende a música e a pintura ata a escritura creativa.

Concretamente, este proxecto céntrase en que os nenos e nenas valoren e aprecien a

arte coma unha vía para a expresión e regulación emocional. Desta forma, preténdese

que a introduzan na súa vida cotiá coma un elemento indispensable ao que poden

recorrer sempre que necesiten canalizar o que senten.
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● Comunicación lingüística (CCL): esta competencia trabállase en todas as sesións, xa que a

maioría das actividades se realizan de forma conxunta, para o que é esencial que todo o

alumnado da aula manteña un alto grao de comunicación, sobre todo á hora de tomar

decisións sobre o argumento da súa historia, que instrumentos escoller para a

sonorización, como repartir os roles, etc. Ademais, durante a realización deste proxecto

trabállase en varias ocasións de forma interdisciplinar coa área de Lingua Galega, pois

desenvólvense contidos lingüísticos coma a rima (cando crean o rap) ou a narración (na

invención da historia).

● Aprender a aprender (CAA): os/as discentes desenvolven distintas técnicas para lograr as

aprendizaxes e serán os/as protagonistas do seu propio proceso de

ensinanza-aprendizaxe, xa que, aínda que están guiados e orientados pola mestra,

deles/as depende a elaboración total da historia e a súa interpretación. Son eles e elas

os/as que deben ter autonomía para crear o argumento, representalo, escoller as

sonorizacións, organizar o papel de cada un/unha… Para todo isto deben poñer en

práctica os seus coñecementos previos e ir incorporando o traballado durante as sesións

do proxecto.

● Sociais e cívicas (CSC): esta competencia trabállase grazas á relevancia social deste

proxecto, pois a educación emocional é unha ferramenta indispensable para poder

desenvolverse satisfactoriamente na sociedade e lograr un grao de benestar con nós

mesmos e cos demais. Ademais, tamén se traballan a danza e os instrumentos

tradicionais galegos, co que se contribúe a que os nenos e nenas coñezan o noso

patrimonio cultural, o aprecien e respecten debidamente e se sintan vinculados a el

emocionalmente. Por último, cabe destacar outro compoñente social importante

relacionado coa cultura galega, pois nunha das actividades propónselle ao alumnado que

conversen sobre as nosas costumes cos/cas seus/súas familiares de idade máis avanzada

e esta comunicación interxeracional tamén pode ser moi enriquecedora á hora de

desenvolver a competencia social e cívica do alumnado.

● Sentido da Iniciativa e Espírito Emprendedor (CSIEE): ao ser un proxecto de carácter tan

activo e participativo, espérase unha actitude de compromiso e iniciativa por parte do

alumnado. Este debe implicarse a fondo no desenvolvemento de todas as actividades,
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especialmente na elaboración da dramatización, propoñendo ideas, planificando,

organizando e poñendo en práctica as súas destrezas artísticas.

Ademais das recollidas no currículo de Educación Primaria, coa posta en práctica deste

proxecto tamén se pretende desenvolver no alumnado unha última competencia relacionada

coa Educación Emocional, a Competencia para a Vida e o Benestar, definida por Bisquerra e

Pérez (2007) como:

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar

satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean privados, profesionales o

sociales, así como las situaciones excepcionales con las cuales nos vamos tropezando.

Nos permiten organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, facilitándonos

experiencias de satisfacción o bienestar. (p.73)

3.7 Temporalización e organización do espazo

O proxecto “Unha viaxe artística a través das emocións” está deseñado para levarse a

cabo co alumnado de 4º curso de Educación Primaria a finais do segundo trimestre. Desta

forma, nel póñense en práctica moitos dos coñecementos aprendidos ao longo do curso.

Ademais, realízase algunha actividade ao aire libre, para o que é necesario que o tempo

acompañe, o cal é máis probable nestas datas.

O seu desenvolvemento está organizado en 5 sesións. As catro primeiras lévanse a cabo

na aula ordinaria e teñen unha duración de 50 minutos, mais a última realízase no patio do

colexio e é un pouco máis longa, posto que se une a sesión de música cun anaco da de

Educación Física.

En canto á organización espacial da aula cabe destacar que os pupitres se colocan en

varias ocasións de forma agrupada, para facilitar o grao de comunicación entre os/as

membros de cada equipo de traballo. Por outra banda, na última sesión trabállase o

movemento, para o que necesitamos dispoñer dun espazo amplo, polo que esta se leva a

cabo no exterior.
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3.8 Desenvolvemento do proxecto

● Sesión 1:

Esta primeira sesión comeza cunha breve introdución ao proxecto, na cal se explica

ao alumnado en que consiste a súa temática, realizando un breve resumo do que se vai

facer nas distintas sesións e proporcionando un momento ás nenas e nenos para

comentar as súas experiencias e ideas previas sobre o que se vai a traballar. Tras isto,

empézase co desenvolvemento da mesma.

En primeiro lugar, móstraselle ao alumnado unha serie de cadros (anexo III) de

diferentes pintores e pintoras que traballan a paisaxe e váiselles preguntando que

emocións lles suxiren (actividade de inicio). Así, coméntase en alto as distintas opinións

e procúrase que os/as discentes reflexionen sobre que elementos dos cadros cren que

inflúen para que nos transmitan ditas sensacións (as cores empregadas, a luz, o tamaño

das figuras, etc.).

Despois, é a quenda dos nenos e nenas para que eles/elas mesmos/as debuxen as

súas propias paisaxes (actividade de avance), nas que se lles pide que non haxa ningunha

figura humana. Para isto, póñense diferentes cancións de fondo (anexo IV): ao longo das

dúas primeiras deben debuxar unha paisaxe e, mentres duren as dúas últimas, outra. A

diferenza está en que as dúas primeiras cancións son máis movidas e transmiten

emocións similares á alegría, diversión, liberdade, tranquilidade, etc., mentres que as

outras transmiten tensión, angustia, abafo, ira… O papel dos/as discentes é debuxar

cada unha das paisaxes en función do que a música que soa nese momento lles estea

transmitindo. Tras isto, introdúcese unha pequena reflexión sobre por que consideran os

nenos e nenas que unhas cancións transmitían sensacións e emocións tan diferentes ás

outras e vincúlase isto cos contidos sobre as calidades do son, o tempo e os matices.

Esta relación débese a que, na maioría dos casos, se empregan sons agudos, fortes e un

tempo rápido para transmitir sensacións de angustia, présa ou ira e, pola contra, sons

máis graves, suaves ou un tempo máis lento para transmitir calma e tranquilidade.

A continuación, procédese á elaboración dun mural de papel continuo dividido á

metade por unha liña. Na primeira parte as nenas e nenos deben pegar aquelas láminas

que debuxaron en primeiro lugar e, na segunda metade, as restantes (anexo V). Desta

maneira, podemos analizar os resultados obtidos, dialogando primeiro sobre as
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emocións que lles suxeriron as cancións que escoitaron e observando se estas se

corresponden co que transmiten agora os seus cadros (actividade de consolidación).

Ademais, neste momento establécense comparacións e vólvense a comentar os

elementos traballados anteriormente, é dicir, compróbase se as paisaxes dun estilo

empregan cores semellantes ou se, pola contra, hai algunha que destaque ou nos chame

a atención por algún motivo (que o seu autor ou autora poderá explicar).

Finalmente, para rematar a sesión, repárteselle a cada alumna e alumno un caderno

en branco que os debe acompañar nesta viaxe artística a través das emocións. Débeno

empregar coma unha especie de diario no que poden anotar calquera cousa que sintan

ou que lles aconteza no día a día que sexa importante para elas/eles e no que plasmen

ou canalicen as súas emocións a través de diferentes manifestacións artísticas. É dicir,

teñen a total liberdade para decidir se queren facer un debuxo, escribir un poema,

anotar unha canción, pegar unha fotografía… Ademais, iránselles encargando pequenas

tarefas que terán que realizar no seu caderno. As desta primeira sesión (actividade de

avaliación) é facer a portada do mesmo e debuxar un personaxe, do cal teñen que traer

pensadas as súas características persoais (anexo VI).

● Sesión 2:

Ao comezo desta sesión establécense cinco grupos de traballo (de cinco integrantes

cada un) que se manterán durante as seguintes tres sesións.

Unha vez colocados/as por grupos, cada membro destes debe ensinarlle ao seu

equipo o/a personaxe que elaborou no seu caderno, explicándolle as características do/a

mesmo/a. Despois, deben elaborar conxuntamente unha historia (actividade de avance)

na que aparezan todos/as os/as seus/súas personaxes e cada alumna/o ten que escoller

unha das dúas paisaxes elaboradas na sesión anterior, pois as cinco resultantes (unha

por cada integrante do grupo) serán os escenarios polos que vai transcorrer a súa

historia. Para isto, deben ter en conta as calidades dos/as seus/súas personaxes e as

emocións que van vivindo en función do que lles vai acontecendo ou das paisaxes polas

que van transcorrendo.

Arredor dos últimos 15 minutos da sesión, todos os grupos deben ter xa varias ideas

escritas no seu caderno, polo que, para explicarlles un pouco ao resto de compañeiras e

compañeiros da clase de que vai ir a súa historia, teñen que crear un pequeno resumo
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con cinco frases que rimen (para que cada alumno/a poida dicir unha) e rapealas diante

dos/as demais cunha base musical de fondo (actividade de ampliación). Con isto,

traballamos o ritmo, o acento e o pulso, pois o alumnado debe controlar o tempo da

canción para saber cando introducir a súa frase, con que velocidade, etc., e tamén a

coordinación grupal á hora de interpretar, xa que se deben organizar entre eles/elas para

entrar por quendas e cantar cada un a súa rima.

Por último, explícaselles que, como tarefa (anexo VII), deben escribir no seu caderno

o rap que fixeron (actividade de avaliación).

● Sesión 3:

Ao longo desta sesión cada grupo debe rematar a historia que comezou a inventar

na clase anterior (actividade de avance). Para iso, teñen que debater varias ideas e

participar todos e todas os/as membros do grupo na súa elaboración. Ademais,

indícaselles que van a ter que sonorizar a historia (actividade de ampliación), é dicir,

realizar diferentes efectos sonoros en función do que estea acontecendo, ben

empregando algúns instrumentos da aula de música do centro ou traendo eles/elas

mesmos/as da casa calquera obxecto que precisen. Para iso, deben sacar a relucir a súa

creatividade, pois calquera material que atopen no seu fogar, empregado da forma

axeitada, se pode converter nun instrumento. É responsabilidade de cada grupo

organizarse correctamente e decidir quen vai traer cada cousa. Ademais, deben ter en

conta os contidos traballados sobre as calidades do son e os matices para adaptar os

seus efectos sonoros ao que está a ocorrer nas súas historias e outorgarlles realismo. Por

exemplo, se queren simular unha explosión, o son correspondente terá que ser

fortíssimo e se quixeran facer os pasos de alguén correndo terían que ser nun tempo

allegro.

Ao rematar, encárganselles aos nenos e nenas unhas pequenas tarefas (actividade

de avaliación) que deben facer no caderno ao longo das seguintes dúas semanas e sobre

as que iremos reflexionando ou realizando comentarios entre todos/as. Estas

axudaranlle ao alumnado a decatarse da estreita relación que teñen todas as disciplinas

artísticas coa expresión ou regulación emocional. As actividades son: anotar unha

canción que escoiten eses días que lles evoque un recordo feliz; apuntar unha película

que vexan eses días que nalgún momento lles faga sentirse tristes; coller unha folla
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dunha árbore e empregala para facer un debuxo libre asociado á emoción que eles/elas

queiran; escribir sobre o que consideran que é a amizade e, se poden, pegar algo que a

simbolice para eles/as (por exemplo, unha entrada do cine de cando fun a ver unha

película coa miña amiga, unha pulseira que me agasallaron, etc.) e realizar e pegar no

caderno algunha actividade manual que lles produza calma, como pode ser facer unha

figura de papiroflexia ou pintar unha mandala (anexo VIII).

● Sesión 4:

Nesta sesión cada grupo debe dramatizar a súa historia (actividade de avance). Para

iso, cada integrante dun grupo debe interpretar o/a personaxe que creou e meterse nese

papel para conseguir transmitir emocións e pensamentos aos/ás demais. Ademais, con

isto tamén se traballa a canalización da vergoña, pois procúrase xerar un ambiente de

desinhibición e confianza entre todas e todos.

A primeira metade da clase concédese para que as/os discentes repasen o que

teñen que facer, practiquen o que teñen que dicir as/os súas/seus personaxes, organicen

quen fai cada efecto sonoro e, en caso de precisalo, quen vai ser o narrador ou

narradora que lea a historia, é dicir, deben coordinarse grupalmente de maneira que

queden ben repartidas todas as funcións a realizar.

Posteriormente, cada un dos grupos debe saír á zona dianteira da aula para

representar a súa narración e darlle vida.

Finalmente, mándaselles escribir no caderno como se sentiron durante a duración

da súa pequena obra (actividade de avaliación).

● Sesión 5:

Na última sesión deste proxecto únense todos/as os/as personaxes que crearon as

nenas e nenos para as súas historias e recreamos unha romaría tradicional. Para isto,

comezamos falando (actividade de inicio) sobre como eran as romarías (como se bailaba,

que instrumentos se tocaban…) e o alumnado pode comentar se algunha vez os seus

avós e avoas ou outros familiares lles contaron algunha anécdota relacionada con estas

festas populares. Neste momento vólvense a vincular, unha vez máis, os contidos que se

están a traballar na aula coas emocións, pois falamos do que significa para nós, como

galegas e galegos, ter unha música e danza tradicional que caracteriza a nosa cultura e

nos axuda a configurar a nosa identidade e sentido de pertenza.
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Posteriormente, baixamos ao patio para bailar a “Muiñeira de Cabana” do grupo

Milladoiro (actividade de avance). Para elo, faise un pequeno taller de muiñeira onde se

lle explica ao alumnado a estrutura básica en forma ternaria que seguía

tradicionalmente este tipo de baile, comentada con anterioridade na aula a través dun

esquema no encerado que poida facilitar a súa comprensión. As partes das que consta

son tres: o paseo, o punto e a roda. Desta maneira, ensínaselles un prototipo de paseo,

tres puntos sinxelos diferentes e o paso base co que se facía a roda. Unha vez

practicados os distintos pasos, realízase a danza enteira, onde, coma se adoitaba facer

tradicionalmente, hai unha ou varias persoas que fan de guía e sacan os puntos

acordados para que o resto do grupo se una a elas/eles. Así, traballamos o compás de

6/8, característico deste tipo de baile e tamén o acento e o pulso, imprescindibles para

lograr unha boa coordinación corporal.

Finalmente, ao retornar á aula pídeselle ás alumnas e alumnos a última tarefa a

realizar no seu caderno artístico (actividade de avaliación), que consiste en que escriban

a súa opinión sobre o desenvolvemento de todo o proxecto: se consideran que

aprenderon cousas novas, se conectaron coas súas emocións, se cambiarían algunha das

actividades realizadas, cal foi a súa preferida, etc., ou calquera observación que queiran

facer a maiores. Así mesmo, volverá a recordárselles que este proxecto non remata aquí

e que poden seguir empregando o seu diario artístico sempre que o precisen,

plasmando nel as súas ideas e emocións e reflexionando sobre como se senten. Unha

proposta que poden levar a cabo, por exemplo, sería aproveitar o traballado no colexio

para preguntarlle aos seus familiares máis maiores se recordan algunhas coplas que

cantaban cando eran mozos/as, como bailaban, etc., ou mesmo ensinarlles os puntos

que aprenderon na escola e recoller as súas opinións. Desta forma, establecendo esta

comunicación interxeracional lograrase un vínculo emocional máis forte cara os nosos

maiores e, en definitiva, cara a nosa cultura.

3.9 Recursos

Os únicos recursos necesarios para levar a cabo este proxecto son material funxible, un

ordenador e un proxector, papel continuo, instrumentos musicais variados e un altofalante.
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3.10 Criterios de avaliación, procedementos e instrumentos

● Criterios de avaliación (cuxos estándares de aprendizaxe traballados se atopan no anexo

II):

CA1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer exemplos

de obras variadas da nosa cultura e doutras culturas..

CA2. Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos sons

do contexto.

CA3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que as

compoñen.

CA4. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical, así como rexistros

e aplicacións informáticas para a análise e a produción musical.

CA5. Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en solitario ou

en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, así como

valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor accións de mellora.

CA6. Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas musicais dentro de

estruturas sinxelas entre varias dadas, co obxectivo de crear un produto musical propio,

individual ou grupal.

CA7. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais,

instrumentos e dispositivos electrónicos.

CA8. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a

danza.

CA9. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras

culturas.

● Procedementos e instrumentos de avaliación:

P1. Observación sistemática diaria durante o desenvolvemento das distintas actividades.

80%

I1. Diario de aula elaborado pola docente e  rúbrica de avaliación (anexo IX).

P2. Elaboración dun caderno artístico. 20%
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I2. Rúbrica de avaliación (anexo X).

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

En xeral, obxectivamente, os resultados da posta en práctica deste proxecto foron moi

positivos, xa que todo o alumnado acadou (en maior ou menor medida) os obxectivos

expostos inicialmente e avaliados mediante as distintas rúbricas. Desta maneira, puxéronse

en práctica exitosamente contidos conceptuais e procedimentais sobre diferentes disciplinas

artísticas, pero, sobre todo, contidos actitudinais referidos ao traballo en equipo ou á

educación emocional.

Así, púidose comprobar o carácter eficaz e enriquecedor dun proxecto de acordo cos

principios e perspectivas que se defenden no marco teórico deste traballo, pois observouse

que é posible (e ademais proveitoso) empregar un enfoque integral e interdisciplinar da arte.

Porén, hoxe en día, aínda supón algunha dificultade levar a cabo propostas artísticas de

carácter innovador por culpa da pouca estima e consideración que se ten a esta área.

En relación a isto, gustaríame apoiar a información do marco teórico coa miña

experiencia na realización do prácticum dentro da mención musical e a posta en práctica

deste proxecto. Por un lado, non advertín que houbese unha gran comunicación entre os

profesores e profesoras de Educación Plástica e Visual e a de Educación Musical, pois sempre

actuaban independentemente uns doutros e, ironicamente, o único momento no que se

tiñan que poñer de acordo era para levar a cabo a avaliación final, xa que tiñan que facer a

media das dúas materias para poñerlle unha cualificación ao alumnado. Persoalmente,

considero isto totalmente fóra de lugar, posto que os nenos e nenas puideron traballar de

forma moi diferente en cada unha das materias e o resultado da media non ten por que ser

nada representativo.

En canto á interdisciplinariedade co resto de materias, puiden observar que, aínda que si

que se realizaban varios proxectos a nivel de centro de carácter transversal, estes adoitaban

correr a cargo da mestra de Educación Musical que, sen contar coa axuda nin colaboración

da maior parte de titores e titoras, se tiña que acabar encargando de toda a organización.

Outro aspecto que me gustaría destacar é o feito de que nalgúns centros plurilingües se

aproveite a materia de Educación Plástica e Visual para impartila nunha lingua estranxeira,

pois, aínda que descoñezo o funcionamento deste tipo de seccións a nivel xeral, a realidade é

que no meu centro o Claustro de profesorado non estaba moi contento con ela. A maioría de
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mestras e mestres opinaban que o alumnado non consegue afondar en dita materia polo

feito de que se imparta en inglés e que, ademais, en vez de coller un bo dominio nesta lingua

crean un rexeitamento cara ela e retárdase o ritmo da aula, aspecto indubidablemente

prexudicial se recordamos o nivel de carga horaria semanal que posúe a Educación Artística.

Desta forma, o maior impedimento para un óptimo seguimento do proxecto foi,

precisamente, o feito de que unicamente haxa unha sesión semanal adicada á Educación

Musical. Isto supuxo que para as nenas e nenos fora moito máis complicado seguir o fío do

que estaban a facer e, ademais, implicou unha continua presión de ter que ser moi

produtivos/as na realización das tarefas para non perder o escaso tempo dispoñible. Sería

moito máis enriquecedor para o alumnado poder levar a cabo as tarefas de forma máis

relaxada, xa que se poderían permitir afondar moito máis nelas en lugar de pasar por riba de

forma superficial. Da mesma maneira, sería imprescindible dispoñer de máis horas cos/as

discentes para poder proporcionar momentos distendidos nos que puideran expresarse e

falar das súas experiencias e emocións, de forma que se xerase un vínculo máis forte entre

todos e todas e un clima de confianza na aula. Este aspecto, sen dúbida, contribuiría a acadar

o benestar persoal de cada un/unha e mellorar a saúde mental de todos e todas.

Ademais, cómpre destacar que estamos a vivir un ano complicado por moitos motivos

derivados da pandemia actual, e isto tamén tivo numerosas consecuencias á hora de levar a

cabo as aulas de Educación Musical. A máis relevante delas foi que este curso non se puidera

dispoñer da aula específica que ten a escola para impartir esta materia. Isto implicou ter que

desprazarse por todas as aulas, perdendo un tempo considerable da única sesión semanal de

música que ten cada grupo. Ademais, non era viable transportar os instrumentos dun lado

para outro e as aulas ordinarias non dispoñían do espazo suficiente para poder traballar con

liberdade o bloque de “Música, movemento e danza”. Así mesmo, cómpre dicir que se

tiveron que evitar numerosas actividades que se poderían traballar dende esta materia por

culpa das medidas sanitarias que se debían cumprir.

Afondando agora un pouco sobre a miña opinión persoal acerca dos resultados do

proxecto, considero que tivo moi boa acollida por parte dos/as discentes, pois non estaban

acostumados e acostumadas a traballar con este tipo de metodoloxía e creo que aprenderon

moito, non só no referido a contidos de música, arte ou educación emocional, senón tamén a
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traballar en equipo, escoitar aos/ás demais, expresar o que senten, ser mellores

compañeiros e compañeiras…

Cabe destacar que o alumnado que participou neste proxecto constituía un grupo-clase

bastante cohesionado e que funcionaba moi ben. Nel, inevitablemente había diferentes

ritmos de aprendizaxe, mais todos e todas se mostraron moi implicados/as e

participativos/as e iso axudou a que as sesións transcorreran de forma eficaz, enriquecedora,

amena e sen case ningún conflito.

Porén, debo dicir que o traballo en grupo non era un punto forte do alumnado. Creo que

non estaban moi acostumados/as a colaborar para realizar actividades conxuntas e iso facía

que, ás veces, se pelexaran porque un/unha non aportaba o suficiente e os/as demais lle

tiñan que andar encima, porque alguén quería organizar todo á súa maneira sen ter en conta

as opinións dos/as demais ou porque non se poñían de acordo sobre as ideas que lles

xurdían.

Por outra banda, cabe salientar que os dous alumnos con necesidades educativas

especiais desta aula mencionados con anterioridade, non precisaron demasiada adaptación

nas diferentes actividades, xa que se desenvolveron sen maior impedimento. No referido ao

cativo de nacionalidade arxentina, cómpre dicir que xa levaba vivindo aquí moitos anos e non

posuíu ningún problema para comprender o noso idioma. No caso da dislexia, non

empregamos ningún texto que tiveran que ler e tampouco tiveron que escribir moito, polo

que non lle supuxo un impedimento para levar a cabo as distintas tarefas, quitando que lle

levara un pouco máis de tempo ter que anotar algunha cousa. De todas maneiras, ao longo

do desenvolvemento deste proxecto, procurei ter en conta en todo momento e adaptarme,

na medida do posible, ás características individuais de cada alumno/a, é dicir, aos seus

intereses, motivacións, coñecementos previos, ritmos de aprendizaxe, dificultades, etc.

En canto á opinión persoal das nenas e nenos, que me achegaron a través dos

comentarios que realizaron nos seus cadernos, puiden observar que as actividades favoritas

foron interpretar a historia e inventar o rap, aínda que varios alumnos e alumnas confesan

que se sentiron algo nerviosos/as. En xeral, todos e todas opinaron que lles gustou moito o

proxecto e houbo algún comentario sobre que foi moi divertido traballar en equipo.

Ademais, houbo unha aportación dunha alumna que me chamou a atención, pois dicía que

lle parecera moi interesante porque “sacas a túa arte”.
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O criterio da mestra especialista en música que me acompañou na posta en práctica

deste proxecto tamén foi moi favorable, pois, a través da entrevista que lle realicei, opinou

que lle parecera moi interesante advertir como o alumnado tivo que observar, escoitar,

expresar os seus coñecementos, experimentar, reflexionar, discutir de maneira argumentada

e consensuar, durante as distintas actividades realizadas tanto individual como grupalmente.

Así, indicou ter comprobado como, mediante a imaxinación, as nenas e nenos

experimentaron distintos estados emocionais a través de personaxes e historias inventadas.

“Observei unha aprendizaxe activa e autónoma”, recalcou.

Persoalmente, considero que un aspecto positivo da proposta foi crear un fío condutor

para desenvolver o proxecto, pois creo que os/as discentes se implicaron moito máis na

realización das tarefas grazas a iso. Por unha vez, vían a relación e cohesión entre o que se

traballaba nunhas sesións e noutras, en lugar de desenvolver os coñecementos de maneira

compartimentada. Así mesmo, creo que o diario artístico foi un bo recurso para ir recollendo

todo o traballado ao longo das sesións, xa que nel os nenos e nenas, ademais de realizar as

tarefas indicadas, podían afondar un pouco máis nas experiencias do seu día a día e, como

explicaba Keri Smith (2019) no seu libro “Cómo ser un explorador del mundo”, adoptar unha

visión artística do que nos rodea e transformala en pensamentos e emocións.

Emporiso, indubidablemente tamén hai aspectos que se poderían mellorar do

desenvolvemento do proxecto, sobre todo en canto á organización dos tempos e a duración

das actividades, pois non sempre se axustaron ao que tiña previsto. Na primeira sesión, creo

que outro aspecto a ter en conta debería ser intentar que as dúas cancións que soaron de

cada tipo fosen máis semellantes, posto que dentro das que eu consideraba dun mesmo

estilo, as nenas e nenos dixéronme que lles transmitían sensacións moi distintas e que lles

resultara complicado ter que facer un mesmo debuxo para ambas. Ademais, na cuarta

sesión, mentres o alumnado estaba organizando e preparando as súas representacións,

decateime de que un aspecto importante que pasara por alto foi explicar dende un principio,

cando estaban comezando a crear a historia, que esta se ía representar posteriormente, pois

moitas escribíronas en forma de narración sen case diálogo e iso fixo que fosen moito máis

complicadas de dramatizar. Para solucionar isto propúxenlles dúas alternativas: que podían ir

explicando en alto coas súas propias palabras o que facía o seu personaxe en cada momento

ou que eu podía facer de narradora da historia mentres eles e elas actuaban.
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Así e todo, en definitiva, síntome moi satisfeita coa posta en práctica desta proposta,

pois creo que lle aportou ao alumnado unha nova perspectiva da educación artística e

recursos para traballar eles/elas mesmos/as a súa propia educación emocional. Polo tanto,

considero que se cumpriu sen dúbida o meu obxectivo principal e confío en que, polo menos

para algún dos alumnos e alumnas, este proxecto chegase un pouco máis alá e a partir de

agora sigan recorrendo a todo tipo de disciplina artística para poder expresar, regular e

canalizar o que senten.

5. CONCLUSIÓNS E CONTRIBUCIÓN Á MELLORA DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

A través deste traballo defendeuse a integración da Educación Artística e da Educación

Emocional nas escolas, de xeito tanto teórico (a través dun marco de referencia) como

práctico (grazas ao deseño dunha proposta didáctica que inclúe o traballo destas áreas).

Nel adoptouse unha visión integral e interdisciplinar da Educación Artística, pois

deféndese o seu desenvolvemento a través da transversalidade, non só co resto de materias

curriculares, senón tamén entre as diferentes disciplinas artísticas, a miúdo moitas delas

esquecidas e ignoradas dende o ámbito educativo. Ademais, recálcase a necesidade de

traballar as emocións como un compoñente máis da arte, por que… que é a arte senón

emocións? Como di Ramon Gener (2017) na introdución do seu programa chamado This is

art, “me encanta el arte porque, al contemplarlo, todos, absolutamente todos, podemos

emocionarnos y convertirnos en algo único y distinto”. Por iso, e por mil e unha razóns máis,

deberíaselle prestar a atención e consideración que merece dentro do sistema educativo, en

lugar de permitir que continúe sendo unha área marxinada, infravalorada e cunha carga

horaria ínfima e absurda.

Grazas á elaboración deste traballo, aprendín que a Educación Artística é aínda máis

imprescindible do que pensaba para a formación do alumnado, pois a través dela, as nenas e

nenos non só adquiren coñecementos académicos, senón que aprenden a interactuar co

mundo que lles rodea, aprenden a observar e a educar as súas miradas. Por outro lado,

decateime da pouca evolución e innovación que existe aínda a día de hoxe na didáctica da

Educación Artística, aspecto que me supuxo unha gran dificultade á hora de seleccionar

bibliografía recente. Debido á situación problemática que seguen sufrindo as artes na

educación, ideas que poden datar de 20 ou máis anos atrás seguen a considerarse
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innovadoras dentro deste ámbito, xa que non se chegaron a implementar nas escolas nin a

difundir o suficiente. Dentro disto podería abarcarse o caso de Elliot Eisner, quen, a pesar de

ter publicacións que se poderían considerar antigas, segue a ser un dos maiores referentes

da Educación Artística en vista da realidade contextual da mesma. Así, descubrimos como

aínda a día de hoxe se seguen a reclamar principios que el defendía fai anos, como puidemos

comprobar no manifesto da plataforma de #EducaciónNoSinArtes. Ademais, tamén cabe

destacar que observei que moitos dos documentos consultados seguen a ter unha visión

limitada das artes, xa que adoitaban incluír dentro deste concepto unicamente á pintura.

Todo isto fíxome reflexionar tamén sobre a miña experiencia (ben como alumna ou coma

docente en prácticas) en torno ás materias de plástica e música na Educación Primaria, pois

decateime que non me parara a afondar o suficiente sobre a situación que sofren na escola

ou mesmo acabara normalizando que isto fose así, o cal creo que é o principal problema de

todos e todas.

Creo que podo falar en nome da maioría do alumnado da miña xeración cando recordo

que, no meu paso pola Educación Primaria, a área de Educación Artística era a miúdo

desprezada pola maior parte do profesorado. As clases de música ou plástica sempre se

tomaban coma unha especie de descanso ou recreo, onde os nenos e nenas ían simplemente

a desconectar e pasalo ben. Non estou dicindo precisamente que non serviran para iso, pois

si que considero que as artes se poden abordar de forma lúdica e amena e proporcionar un

ambiente de desconexión, pero van moito máis aló. Estas aulas nunca se concibían como

oportunidades de aprendizaxe, ata o punto de que incluso se ten substituído o pouco tempo

que se lles concedía para poder rematar outro temario doutras áreas que “era máis

importante”.

A pesar de sacar moitas conclusións da realización deste traballo, son consciente de que

hai varios aspectos que poderían ser mellorables, tanto da revisión bibliográfica como da

proposta didáctica, como poden ser ter realizado unha indagación máis profunda ou unha

mellor organización temporal das sesións. Porén, estou satisfeita coa elaboración do mesmo,

posto que considero que acadei os meus obxectivos iniciais, referentes a desenvolver as

miñas competencias para realizar un marco teórico dende unha visión crítica e planificar un

proxecto dende unha perspectiva creativa.
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Deste xeito, podo afirmar que o meu traballo posúe un carácter innovador con respecto

á práctica docente actual en torno á Educación Artística, pois impulsa unha metodoloxía

integral e interdisciplinar que non se adoita empregar na aula e ten en conta aspectos

normalmente esquecidos, como poden ser o traballo de disciplinas artísticas que se saian da

pintura ou da música ou a importancia do papel que xogan as emocións nestas materias. Así,

confío en que tanto a investigación como a proposta recollidas poidan constituír unha

motivación cara posibles proxectos futuros que adopten esta liña e que pouco a pouco, entre

todas e todos consigamos mudar esta situación.

Da arte dependen as nosas emocións, a nosa imaxinación, o noso modo de vida. Así

pois, quen querería vivir nun planeta no que non existira unha canción que nos puidera

alegrar o día, unha película que nos conseguise emocionar ou un poema que nos

transportase a outra realidade? Como dixo o artista JR (2011) na súa conferencia TED Talks:

“non se supón que a arte cambie o mundo, que cambie cousas prácticas, pero si que cambia

as percepcións. A arte pode cambiar a forma na que vemos o mundo”.
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7. ANEXOS

● Anexo I: Entrevista á docente especialista en Educación Musical

- Cal é a túa opinión sobre a proposta didáctica que implementei no centro?

Pareceume moi interesante observar como ao longo das sesións realizadas tanto nas actividades

individuais como nas grupais o alumnado tivo que observar, escoitar, expresar os seus

coñecementos, experimentar, reflexionar, discutir de maneira argumentada e

consensuar;observei unha aprendizaxe activa e autónoma. Por outro lado comprobei como a

través da imaxinación dos nenos e nenas estes experimentaron estados emocionais con

personaxes e historias inventadas traballando o terreo das emocións.

- Cales consideras que son as mellores metodoloxías para impartir Educación Artística

nas escolas?

Aquelas que consideren que os procesos de aprendizaxe han de realizarse a partir da propia

experiencia, actuar con autonomía, poñer en marcha iniciativas, barallar posibilidades e

solucións diversas; sendo o neno ou nena o/a intérprete no proceso de sensibilización,

apreciación e creación artística.

- Cres que esta área adoita ter o papel que se merece na educación?

Non,por varias razóns:

❖ O reducido horario co que conta a Educación Artística ao longo da Educación Primaria é

claramente insuficiente con só 90 minutos semanais, repartidos entre Educación Plástica e

Educación Musical.

❖ Séguese a considerar “unha maría”. O modo en que a sociedade e, por extensión, a escola

se relacionan coa arte é un exemplo para o alumnado do que os/as adultos/as valoran.

❖ Non se teñen en conta os grandes beneficios pedagóxicos que aporta, contribuíndo ao

desenvolvemento psicolóxico, académico e social dos nenos e nenas. A través da E. Artística

expresan as súas emocións, gozan, teñan experiencias estéticas, espertan o seu sentido

crítico ante o que lles rodea, adquiren confianza e seguridade en si mesmos, traballan a

creatividade, aprecian a cultura, etc.

- Consideras que sería necesario traballar máis a educación emocional co alumnado? Por

que?

Si. Porque o noso estado emocional está moi relacionado cos nosos posibles logros tanto sociais

como académicos ou profesionais.

(E en caso afirmativo, como?)

Aprendendo a coñecer e controlar as emocións que experimentan os nenos e nenas en cada

momento, de maneira que se poidan enfrontar a futuras situacións difíciles na súa vida. Alguén

que traballe ben o tema da autorregulación emocional, no futuro será capaz de resolver os

distintos problemas que se lle presenten en cada momento de forma creativa.
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● Anexo II: Triangulación vertical e horizontal

TRIANGULACIÓN VERTICAL

Obxectivos de aprendizaxe Obxectivos do decreto

OA1. Utilizar a arte coma unha vía para a expresión e regulación emocional OA1. c, d, j, m, o

OA2. Traballar as calidades do son OA2. j

OA3. Desenvolver as capacidades expresivas da linguaxe OA3. e, j, o

OA4. Traballar o sentido rítmico OA4. g, j

OA5. Empregar o corpo como un medio de comunicación OA5. j, k

OA6. Sonorizar unha historia OA6. b, j

OA7. Desenvolver actitudes respectuosas e de aprecio cara a música

tradicional galega

OA7. d, j, o

OA8. Participar activamente e de forma colaborativa nas distintas actividades OA8. a, b, c, d, e, k, m
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Contidos Contidos do decreto

C1. As emocións. Expresión e regulación de emocións a través da arte.

Respecto ás emocións dos demais.

C1. B1.1, B1.5, B1.6, B1.8

C2. As calidades do son. Recoñecemento e representación das distintas

calidades do son. Interese pola aprendizaxe das características dos sons.

C2. B1.1, B1.5, B1.6, B1.8

C3. A voz e o canto. Utilización dos recursos expresivos da linguaxe para

interpretar historias e entoar cancións. Desinhibición á hora de interpretar

ou cantar individual e grupalmente.

C3. B1.7, B1.8, B2.1, B2.4, B2.7

C4. O ritmo. Elaboración dun rap adaptándose ao ritmo dunha base musical

e interpretación da muiñeira. Implicación á hora de realizar as distintas

actividades rítmicas.

C4. B1.7, B1.8, B2.1, B2.4, B2.7, B3.1, B3.3

C5. A dramatización. Interpretación dunha historia. Apreciación das

producións dos compañeiros e compañeiras.

C5. B2.4, B3.1, B3.3

C6. A expresión corporal. Emprego do corpo para transmitir sensacións e

emocións. Respecto á liberdade de expresión dos compañeiros e

compañeiras.

C6. B1.1, B1.7, B1.8, B3.1, B3.3
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C7. A sonorización dunha historia. Interpretación de sons ambientais con

distintos instrumentos. Coidado do material.

C7. B1.6, B1.8, B2.4, B2.10, B2.11

C8. O baile tradicional galego: a muiñeira. Interpretación da muiñeira e

recoñecemento da súa estrutura. Valorización e interese polo baile

tradicional galego.

C8. B1.1, B1.3, B1.5, B1.7, B1.8, B1.10,

B1.14, B3.1, B3.3, B3.4

C9. Participación activa e traballo colaborativo. Realización de actividades

colaborativas e participativas na aula. Cooperación e cohesión grupal.

C9. B1.5, B2.1, B2.4,  B3.3

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe Obxectivos e contidos do decreto

CA1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e

coñecer exemplos de obras variadas da nosa cultura e doutras culturas.

- EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos

que lle provoca a audición dunha peza musical.

- EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento

en audicións e representacións musicais.

- EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de

Galicia.

CA1. B1.1, B1.3, B1.5/ a, b, c, d, e, j, k, m, o
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CA2. Identificar e describir as características de elementos musicais e

calidades dos sons do contexto.

- EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da

linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do

contexto.

CA2. B1.6, B1.7/ b, c, d, e, g, j, k, m, o

CA3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os

elementos que as compoñen.

- EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e

intensidade tras a escoita de obras musicais.

- EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados.

CA3. B1.8, B1.10/ b, c, d, e, g, j, k, m, o

CA4. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical, así

como rexistros e aplicacións informáticas para a análise e a produción

musical.

- EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa

graficamente a súa estrutura.

CA4. B1.14/ d, j, o

CA5. Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en

solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe

CA5. B2.1, B2.4/ a, b, c, d, e, g, j, k, m, o
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musical, así como valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor accións

de mellora.

- EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con

distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.

- EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando

interese por mellorar.

CA6. Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas musicais

dentro de estruturas sinxelas entre varias dadas, co obxectivo de crear un

produto musical propio, individual ou grupal.

- EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a

combinación e a organización dunha serie de elementos dados

previamente, coñecidos e manexados.

- EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e

colectivo.

CA6. B2.7/ e, g, j, o

CA7. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes

materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.

CA7. B2.10, B2.11/ b, j
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- EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e

recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas para a

sonorización de imaxes e representacións dramáticas.

- EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un

existente.

CA8. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión

corporal e a danza.

- EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a

expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción

social.

- EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que

corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela

binaria, ternaria e rondó.

CA8. B3.1/ d, g, j, k, o

CA9. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e

doutras culturas.

- EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando

interpreta danzas.

- EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas

e doutras culturas.

CA9. B3.3, B3.4/ a, b, c, d, e, g, j, k, m, o
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TRIANGULACIÓN HORIZONTAL

Obxectivos de aprendizaxe Contidos

OA1
OA2
OA3
OA4
OA5
OA6
OA7
OA8

C1
C2
C3
C4

C5, C6
C7
C8
C9

Obxectivos de aprendizaxe e contidos Criterios de avaliación

OA1, OA2, OA5, OA7, OA8/ C1, C2, C6, C8, C9

OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7/ C1,C2, C3, C4, C6, C7, C8

OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7/ C1,C2, C3, C4, C6, C7, C8

OA7/ C8

OA3, OA4, OA5, OA6, OA8/ C3, C4, C5, C7, C9

OA3, OA4/ C3, C4

OA6/ C7

OA4, OA5, OA7/ C4, C5, C6, C8

OA4, OA5, OA7, OA8/ C4, C5, C6, C8, C9

CA1

CA2

CA3

CA4

CA5

CA6

CA7

CA8

CA9
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Criterios de avaliación Procedementos e instrumentos de avaliación

CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9

P1 (I1)
P1 (I1)
P1 (I1)
P1 (I1)
P1 (I1)
P1 (I1)
P1 (I1)
P1 (I1)
P1 (I1)
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● Anexo III: cadros empregados

https://docs.google.com/presentation/d/1Go29YIdYLBC2ryRNd8jt1guahuIgoUVErj0Pg_

O2O7U/edit?usp=sharing

● Anexo IV:  cancións empregadas

- Orpheus in the Underworld: Infernal Galop “Can-Can” - Jacques Offenbach,

Queensland Symphony Orchestra, Ola Rudner.

https://open.spotify.com/track/5bpVlhhgpd4oJpxwyl9LnZ?si=dcba0af371644bf1

- Uptown Funk (feat. Bruno Mars) - Mark Ronson, Bruno Mars.

https://open.spotify.com/track/32OlwWuMpZ6b0aN2RZOeMS?si=5a54f0e6d3474b5

a

- Taline Nanig - Ara Malikian (0:00-2:30).

https://open.spotify.com/track/5jRaqXUFtr7VG92gO6DO9Q?si=5a8b020ef39a4045

- The Fight Song - Marilyn Manson.

https://open.spotify.com/track/6pfdW2NouUI3ZnugM7r0G0?si=487ae270412c4033

● Anexo V: mural de paisaxes
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● Anexo VI: portadas e personaxes
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● Anexo VII: rap
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● Anexo VIII: actividades variadas caderno
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● Anexo IX: rúbrica de avaliación

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO CURRÍCULO MOI MAL MAL REGULAR BEN MOI BEN

Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos

que lle provoca a audición dunha peza musical.
0 1 2 3 4

Coñece, entende e respecta as normas de

comportamento en audicións e representacións musicais.
0 1,75 2,5 3,75 5

Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de

Galicia.
0 1,75 2,5 3,75 5

Describe e dá información salientable sobre elementos da

linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e

nos sons do contexto.

0 0,25 0,5 0,75 1

Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade

e intensidade tras a escoita de obras musicais.
0 1 2 3 4

Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 0 1 2 3 4

Identifica as partes dunha peza musical sinxela e

representa graficamente a súa estrutura.
0 1 2 3 4
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Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con

distintos agrupamentos, con e sen acompañamento.
0 1 2 3 4

Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando

interese por mellorar.
0 1,75 2,5 3,75 5

Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a

combinación e a organización dunha serie de elementos

dados previamente, coñecidos e manexados.

0 1 2 3 4

Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual

e colectivo.
0 1,75 2,5 3,75 5

Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos

e recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas

para a sonorización de imaxes e representacións

dramáticas.

0 1 2 3 4

Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un

existente.
0 1 2 3 4
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Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a

expresión de sentimentos e emocións e como forma de

interacción social.

0 1,75 2,5 3,75 5

Inventa e reproduce pequenas coreografías que

corresponden coa forma interna dunha obra musical de

forma sinxela binaria, ternaria e rondó.

0 1 2 3 4

Controla a postura e a coordinación coa música cando

interpreta danzas.
0 1 2 3 4

Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais

galegas e doutras culturas.
0 1,75 2,5 3,75 5

TOTAL: 80
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● Anexo X: rúbrica de avaliación

ELABORACIÓN DO CADERNO ARTÍSTICO SEN FACER MAL REGULAR BEN MOI BEN

Elabora a portada do caderno 0 0,5 1 1,5 2

Debuxa o/a personaxe 0 1 2 3 4

Escribe o rap inventado 0 0,75 1,5 2,25 3

Anota unha canción que lle evoque un recordo feliz 0 0,25 0,5 0,75 1

Apunta unha película que lle faga sentirse triste 0 0,25 0,5 0,75 1

Realiza un debuxo empregando unha folla 0 0,25 0,5 0,75 1

Escribe o que pensa sobre a amizade 0 0,25 0,5 0,75 1

Realiza algunha actividade manual que lle produza calma 0 0,25 0,5 0,75 1

Opina construtivamente sobre o desenvolvemento do proxecto 0 0,5 1 1,5 2

Entrega o caderno cunha boa presentación 0 0,5 1 1,5 2

Mostra interese pola realización das tarefas - 0,5 1 1,5 2

TOTAL: 20
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