


La documentació present ha volgut transmetre part de l’essència de l’experiència que han 
viscut els infants de 2-3 anys, on ha tingut cabuda: la creativitat, l’expressió lliure, 
l’experimentació, les ciències, la lògica matemàtica, el llenguatge, la comunicació, la descoberta 
de l’entorn natural, altres maneres de fer, el respecte del treball fet pels altres, l’autonomia i 
les reflexions. Tots aquests continguts han sorgit a través del joc (via predilecta d'aprenentatge 
durant tota la infància).  

 

Com ha resultat d’aquesta experiència vivencial és el següent: un procés continu. És a dir, no 
obtindrem mai la documentació final de les instal·lacions artístiques, sinó els processos 
d’aquestes. Processos continus que nosaltres en petites estones hem fet i seguim fent 
reflexions envers l’estat, prediccions dels possibles canvis i, també, visites a les instal·lacions 
artístiques (conegudes com a “escultures” per els infants) per després fer un aprenentatge 
significatiu. 

 

Participen múltiples variables en les construccions de les “escultures”, les quals són: l’infant, 
l’adult, els fenòmens meteorològics i el pas del temps. Per tant, segons l’acció humana, la 
boira, pluja, neu o vent, la llum que incideix en les “escultures”, dia rere dia... “L’escultura”, 
sensible al constant canvi, ha pres i pren una bellesa diferent. M’atreveixo a dir que les 
instal·lacions artístiques són vives i, alhora, efímeres, al igual que nosaltres, ja que també 
seguim un procés, creixem i, en definitiva, vivim influïts per variables diverses.   
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Grup 1 



Intervenció 1. Construccions a través del joc. 
29, 01, 13 

 
Vídeo: 

 



Ens familiaritzem amb el material a través de 

l’exploració, manipulació i experimentació. 

 És a dir, a través del joc. 



 

Intervenció 2: Presentació a través del material 
31, 01, 13 

 

 

Coneixem instruments per explorar el bosc i obres d’art de diferents artistes de 

land-art.  

Ens interessa la creativitat en les escultures d’Andy Goldsworthy! 

 



Intervenció 3: Anem al bosc. 

31, 01, 13 

Trobem i recollim: pedres,  

branques, troncs, fulles seques  

i sorra. 

 



Hem fet servir els instruments de les Butxaques vives: 



Tornem a l’escola amb les bosses i les mans plenes d’elements naturals per les 

nostres escultures! 



Intervenció 4: Què hem fet i vist al bosc? 
i 

Intervenció 5: Fem land-art. 
01, 02, 13 

 



Desconstruïm per construir! 

 



El resultat de totes les accions d’aquesta sessió: 





 

Intervenció 6: Vídeo Andy Goldsworthy. 
04, 02, 13 

 

Una escultura viva i efímera, la qual mai observarem el resultat sinó el procés. 

 



 

Intervenció 7: Fang 
05,02,13 

 

 

Manipulem i experimentem amb el fang a través de les mans i ganivets de plàstic. 

Fem incisions, textures i empremtes! 

 



 
Seguim treballant al fang però ara en les escultures: 

 



• Lua: 

… El resultat de totes les accions  

de la Lua d’aquesta sessió: 



• Bruna: 

… El resultat de totes les accions  

de la Bruna d’aquesta sessió: 



• Irene Ramírez: 

… El resultat de totes les accions  

de la Irene R. d’aquesta sessió: 



• Irene Amigó 

… El resultat de totes les accions 

de la Irene A. d’aquesta sessió: 



• Biel: 

… El resultat de totes les accions 

del Biel d’aquesta sessió: 



• Marc: 

… El resultat de totes les accions 

del Marc d’aquesta sessió: 



• Eloi: 

… El resultat de totes les  

accions de l’Eloi d’aquesta sessió: 



• Leo: 

… El resultat de totes les accions  

del Leo d’aquesta sessió: 



• Indira: 

… El resultat de totes les accions 

de la Indira d’aquesta sessió: 



 

Intervenció 8: La participació dels pares 

 • Bruna: 



• Irene Ramírez: 



• Irene Amigó 

 



• Eloi: 



• Leo: 



• Indira: 



Grup 2 



Intervenció 1. Construccions a través del joc. 

 

Vídeo: 

 



Apilonar, seriar, dibuixar, empremtar, 

foradar, tocar, manipular, experimentar, 

descobrir, interaccionar, expressar... Són 

moltes de les accions que hem realitzat amb 

els elements naturals i amb l’espai en el qual 

es troben.   

  

 



  
La sorra de l’espai intervé estretament en la producció de 

l’infant, segons la prioritat de l’infant adopta tot el 

protagonisme o únicament fa de suport de les diferents 

accions. 
 
 

  
Malgrat que la composició no busqui cap finalitat, es 

percep quins elements són part de la producció i es pot 

deduir les múltiples accions que ha patit aquesta. 

 

La lògica matemàtica és present en la nostra vida 

quotidiana, com ara en l’apilonament d’elements naturals 

seguint una composició i equilibri estètic segons la qualitat 

i quantitat d’aquests.  
 

 



 
Intervenció 2: Presentació a través del material 

 

 

 
 
 

Després la Paula presenta els instruments de descoberta de l’entorn natural. Entre tots 

fem hipòtesis envers la utilitat que pot adoptar cada instrument en la posterior 

sortida. 

Observem obres d’art de diferents artistes 

de land-art al costat de les nostres 

escultures. 



Intervenció 3: Anem al bosc. 

 

A partir dels instruments de descoberta recollim i explorem els elements naturals. 

 

 

Els nostres dits prenen protagonisme. Necessitem concentració, precisió i 

delicadesa, sobretot en el dit polze i índex de la mà per utilitzar correctament els 

instruments de descoberta. 



Tenim curiositat per veure de més a prop 

les pedres i fruits de plataner.  

Ens adonem que quant més llum del sol 

incideixi en la lupa més qualitats som 

capaços de percebre en els elements. 



Guardem tots els elements naturals a les nostres bosses però no de la mateixa 

manera. Hi ha elements que necessiten més delicadesa que d’altres, segons la seves 

qualitats (com ara: la duresa, el pes i la forma que posseeixen). 
 

 



Intervenció 4: Què hem fet i vist al bosc? 
i 

Intervenció 5: Fem land-art amb el fang 

 

• Eloi G: 

La composició dels elements clavats en el fang de forma vertical reflexa un altre 

punt de vista dels elements.  

Amb l’empremta experimento les qualitats del fang i, alhora, m’adono que em 

pertany.  

 



• Aitor: 

El fang pren la utilitat de suport de les meves accions. A partir de la varietat de 

diferents elements, construeixo i desconstrueixo.  

El meu objectiu és jugar però mentre jugo prenc decisions, m’adono dels diferents 

colors dels elements, busco l’equilibri estètic entre ells, la textura... 



• Einar: 

Vaig agafar un fruit de plataner amb el dit índex i amb el dit polze. Com 

a única acció de la sessió, vaig fer una empremta amb l’element natural 

en el bloc de fang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Una única acció, una empremta i més d’una sensació. 



• Amaia: 

Les petites pedres que formen la sorra del pati s’enganxa en el fang. Amb els dits 

estrenyo aquestes pedres, per tal que penetrin més en el fang.  



• Mia: 

El fang es barreja amb la resta de la meva escultura. Moldejo el fang, i, alhora, el 

fang es moldeja tot adaptant-se a l’escultura. 



• Michel: 

Faig formes amb el fang, necessito les meves dues mans i la meva concentració. La 

suma de totes les meves accions serà la meva producció. 



• Antuan: 

Toco, manipulo, experimento amb el fang, tot adquirint una forma inesperada la 

qual m’atrau. Decideixo que vull que sigui aquest la meva producció final. 



• Einar: 

Vaig agafar un fruit de plataner amb el dit índex i amb el dit polze. Com 

a única acció de la sessió, vaig fer una empremta amb l’element natural 

en el bloc de fang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Una única acció, una empremta i més d’una sensació. 



Hi ha hagut dies de pluja, neu i forts vents. Ens hem mullat i despentinat 

... I, les nostres escultures? Com han “paït” l’experiència? 

 

Mirem per la finestra i fem prediccions envers l’estat de les escultures, les 

quals són: 

 

“Es mullaran.” 

“Es trencaran.” 

“Es torçaran.” 

“Es desfaran.” 

“S’aixafaran com les botifarres  

 negres.” 

“Marxaran a una altra casa.” 

“Marxaran corrents, corrents!” 

 

 

 

 

Tenim clar que les escultures han canviat.  



Quan per fi surt el sol, les anem a visitar en petites estones del dia i en petit 

grup per corroborar les prediccions establertes. 

 

 

No acceptem el canvi com quelcom essencial de la “vida” de l’escultura i tornem a 

posar els elements naturals caiguts, tot recordant com eren anteriorment... 

Malgrat l’esforç, l’escultura no perd l'empremta del pas del temps. 

 

 



• Einar: 

 

 

 

Intervenció 6: La participació dels pares 

El meu pare i jo hem reconstruït l’escultura. Hem afegit tres pedres, un cargol 

(“són bonics els cargols!”) i pedres petites de color blanc, les quals hem va 

col·locat al voltant de l’escultura tot fent de marc d’aquesta. 



• Amaia: 

Ha participat la meva germana clavant una fulla al fang mullat i la meva mare 

col·locant una pedra al mig de tota l’escultura, creant així un punt d'equilibri. 



• Áxel: 

A partir de palla i escorça d’arbre, construeixo amb la meva mare la casa dels 

“Tres Porquets”! Fixem els elements naturals al fang, tot aconseguint de manera 

abstracte l’objectiu.  

 



• Aitor: 

El meu pare i jo hem construït una escultura a partir d’elements naturals ben 

variats. Buscant l’estètica exòtica visual, ens hem posat d’acord ràpidament. 



• Mia: 

El treball en equip és gratificant, sobretot quan hi ha un vincle tant estret com 

el de pares – fills.  

 

Junt amb la meva mare, dono color i perfum a l’escultura amb un tros de 

branca/flor de mimosa i escorça d’arbre.  

 



• Michel: 

La meva mare i jo hem decidit utilitzar escorça d’arbre i una flor de color blanc. 

Els nous elements naturals els col·loquem al voltant de l’escultura prèvia, tot 

ampliant-la i donant-li un altre punt de vista. 



• Eloi G: 

Amb la mare afegeixo una branca i pedres de color blanc, les quals no passen 

desapercebudes. Ella posa les pedres però sóc jo qui dic quantes s’han de 

posar a l’escultura.  



Intervenció 7: Vídeos d’Andy Goldsworthy. 

Els vídeos del “Senyor Andy” (d’Andy Goldsworthy) ens ajuda a reflexionar. A 
partir de les accions de l’artista i els materials que utilitza per fer les seves obres 

d’art, establim relacions amb el seu treball acurat amb les nostres escultures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També, a partir dels vídeos, tenim l’oportunitat de veure el procés que es 

necessita per fer una obra d’art i els sentiments que sorgeixen.  

 



Grup 3 



Vídeo: 

 

Intervenció 1. Construccions a través del joc. 

 

A través del joc, els nens i les nenes manipulen, experimenten i “creen”. Els 

elements i l’entorn natural són els instruments i l’espai on duen a terme les 

seves accions i, conseqüentment les seves produccions. 



Intervenció 2: Presentació a través del material. 

La intriga i la curiositat envaeix la sessió. Volem saber què hi ha en les 

“Butxaques Vives”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observem i formulem varies prediccions que poden adoptar els instruments oferts 

en l’exploració de l’entorn natural. 



Intervenció 3: Anem al bosc. 

Els instruments de descoberta és una motivació per explorar i recollir 

elements naturals de l’entorn. És un joc on... 

“Avui” utilitzo gairebé tots els 

meus sentits per agafar una branca 

amb les pinces, per “demà” no 

haver de necessitar tant esforç. 

Entenc que la bossa m’ajuda a recollir 

allò que vull amb autonomia, sense 

requerir l’ajuda de l’adult. 



Amb un pinzell i un pal de plàstic, puc dibuixar a la terra i, alhora, descobrir 

que la què es troba en més profunditat està mullada i té un color més fosc, 

si més no diferent.  

Amb la lupa puc apreciar els detalls d’una pedra que mai m’havia parat a 

observar. Llavors, la trobo interessant i me l’emporto en una bossa petita, 

ja que l’element també és petit. Faig comparacions de magnituds.  



  

Hem visualitzat les formes abstractes que creen les nostres ombres. Després 

d’analitzar que l’ombra es mou segons els nostres desplaçaments, hem 

experimentat diferents moviments i cadascuna al seu ritme. La imaginació i 

la creativitat han tingut cabuda en aquesta descoberta. 



 
Intervenció 4: Presentació a través del material. 

 

Ens sorprèn la varietat de coses que es poden crear a partir d’elements 

naturals i la percepció subjectiva que creen les obres d’art, com ara: un 

“cargol”, “forat”, “ou”, “cabana”, “serp”, “flor”...  

Coneixem diferents obres d’art d’una activitat artística (land-art). 



Intervenció 5: Fem land-art amb el fang. 

• Daniela: 

 

Al voltant de la olivera la sorra està repleta de fulles d’aquest arbre. Ajunto 

i poso les fulles en la meva escultura. 



• Cristian: 

També vull que la meva escultura estigui al costat de la olivera. Poso amb 

les dues mans sorra i una pedra al fang, la qual prèviament poso i trec per 

observar l’empremta que deixa. 



• Bernat: 

Clavo i poso delicadament elements naturals diferents en el fang. Aquest fa 

l’ús de suport de les meves accions i, conseqüentment, de la meva producció. 



• Adriana: 

A partir de la manipulació, m’adono que el fang és sensible a qualsevol acció 

externa rebuda. Faig forats amb una branca i, quan ja crec que hi ha 

suficients, deixo la branca fixa en el fang.  



• Erika: 

En una franja de segons els elements acaben formant part de l’escultura, 

tot convertint-se en una sola composició. 



• Anna i Èlia: 

Compartint accions, emocions, aprenentatges, reflexions i, en definitiva, 

experiències, les produccions són més riques.  



• Pep: 

Observo, decideixo i agafo els elements naturals per realitzar la meva 

escultura. La suma de les meves accions és la meva producció. 



• Claudia: 

L’escultura es barreja amb elements naturals del mateix entorn. Potencio la 

bellesa d’aquest entorn, produint una escultura a partir de diferents accions, 

com ara: clavar en el fang una branca i una fulla, agafo sorra amb les dues 

mans i la poso delicadament a sobre del fang, poso un fruit de plataner a 

l’extrem del bloc... 



• Íria 

Després de fer boles amb el fang, el meu joc predilecte és  acariciar, tocar, 

ajuntar i apilonar la sorra, tot fent petites muntanyes de sorra. 



• Jordi 

Tots els elements naturals que m’ofereixen els trobo atractius i interessants 

per fer la meva escultura. La fulla seca és la què decideixo clavar al fang en 

vertical, potser perquè sempre la veig en horitzontal en el terra, un cop 

caiguda de l’arbre... 



I després de la pluja... 

 

Durant petites estones de pati, anem en petits grups a visitar les escultures.  

 

Al dematí ha plogut una mica i tenim curiositat en saber com estaran les 

escultures. Les anem a visitar i opinem respecte el seu estat: 

“Estan bé.” “Estan mullades.” “Estan fredes.” 



Intervenció 6: Participació pares 

• Daniela: 

 

Amb la mare, afegim més sorra i una ploma d’ocell en l’escultura. 



• Bernat: 

He construït i desconstruït amb el pare fins que m’ha agradat la composició. 

Els nous elements naturals introduïts en l’escultura són fulles de Magnòlia i 

una pinya. 



• Adriana: 

Ampliem l’escultura amb pinyes petites i una pedra del mateix color que el 

fang. La mare i jo les col·loquem de manera que sembla un riu de pinyes! 



• Erika: 

Mentre observo, el meu pare realitza una composició de “parelles”: dues 

pinyes, dos trossos d’escorça d’arbre i dues branques amb fulles. 



• Anna i Èlia: 

Posem flors, fulles i pedres entre les dues mares. Debatem com podem posar 

les fulles per tal que no surtin volant. 



• Pep: 

Poso petxines, pinyes, pedres i fulles a l’escultura. A més, amb l’ajuda dels 

meus pares, poso drets els pals caiguts.  



• Claudia: 

Estic il·lusionada amb la idea que la mare hi participi! Les dues realitzem una 

seriació de pedres al voltant de la meva escultura. 



• Íria 

Mentre aguanto la branca amb la mà, la meva mare apilona sorra perquè es 

mantingui dret. Realitzem treball en equip, una manera de treballar més 

bonica i eficaç, sobretot quan i participa els nostres pares. 



En petites estones, seguim mirant els vídeos del “Senyor Andy”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens sentim identificats amb les seves accions i relacionem les seves obres d’art 

amb les nostres! 

Intervenció 7: Vídeos d’Andy Goldsworthy. 


