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Aquest document és una síntesi del text “Critical Links: Learning in the Arts and 

Student Academic and Social Development” elaborat el 2002 per l’Arts Education 

Partnership dels Estats Units d’Amèrica. 

 

 

 

“Critical Links” és un compendi d’estudis que analitzen els efectes de l’aprenentatge 

artístic sobre el desenvolupament cognitiu, social i acadèmic dels alumnes. Aquests 

estudis es troben agrupats en cinc àmbits: dansa, teatre, multiarts, música i arts 

visuals.  

 

 

 

El present document segueix la següent estructura: es presenta l’assaig general de 

cada àmbit seguit de les dues fitxes dels estudis presentats. A continuació, es 

sintetitza l’assaig on s’aborda la transferència dels aprenentatges obtinguts de 

l’ensenyament artístic a altres camps del coneixement. Finalment s’inclou una 

bibliografia general sobre la relació art-educació, així com sobre cada àmbit i el 

fenomen de la transferència. 
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A.  Informant i reformant la recerca en dansa educativa 
Karen Kohn Bradley 

 

Educació en dansa i transferència a l’aprenentatge general 

Els estudis presentats en el compendi en aquest àmbit expliquen quines són les 

habilitats i actituds que els alumnes aprenen de la dansa i que són aplicables a altres 

àmbits. L’aportació més consistent és la demostració de l’efectivitat de la dansa en el 

desenvolupament de tres aspectes del pensament creatiu:  

• la fluïdesa en els raonaments, el que implica l’habilitat de l’alumne per 

observar idees des de diferents perspectives. 

• la originalitat, aportada per la improvisació. 

• i la capacitat per fer raonaments abstractes, que s’aprèn en la composició 

de coreografies. 

 

Kohn considera que les recerques de Ross, i de Mentzer i Boswell demostren com 

els estudiants s’impliquen en la dansa i com això els permet expressar noves 

interpretacions i idees. Per la seva part, Rose aporta un estudi quantitatiu que 

explica la relació entre la dansa i la capacitat de lectura. Els seus resultats mostren 

la millora significativa dels alumnes en les tres habilitats mesurades: sons vocals, 

sons consonants, i fonètica.  

 

Però el punt en comú de tots els estudis en dansa és que veuen les experiències 

amb la dansa com quelcom més que el simple aprenentatge d’una activitat artística: 

la dansa és una forma completa i potent per interactuar amb el món de les idees. En 

aquest sentit, cal una recerca en educació que expliqui la interrelació entre 

l’experiència artística i el desenvolupament cognitiu, alhora que cal concretar més la 

relació entre les activitats i els seus beneficis en el desenvolupament de 

determinades capacitats. 

 

La necessitat d’un llenguatge comú 

Hi ha però un problema científic: els estudis utilitzen conceptes i mètodes diferents 

per interpretar els resultats de les experiències. Per tant, és necessari desenvolupar 

un llenguatge i una metodologia comuns a totes les recerques, on la teoria de la 

dansa sigui un referent bàsic. Això pot fer perdre rigorositat als estudis però 

permetrà extreure conclusions més argumentades. 
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Una bona aportació en aquesta direcció, segons Kohn, és l’Anàlisi del Moviment de 

Laban [Laban Movement Analysis], que permet observar l’estil i la forma 

d’aprenentatge a través del moviment.  

 

Ajustar el currículum i la instrucció en dansa amb la recerca: implicacions de 

la recerca futura 

Investigadors i educadors haurien d’acordar l’objectiu d’introduir aquestes pràctiques 

en el currículum escolar. Això requeriria que el professorat s’impliqués en els 

diferents mètodes d’investigació i en el debat existent, per poder obtenir informació 

sobre com intervé l’aprenentatge en dansa en el desenvolupament cognitiu dels 

alumnes. Per la seva banda, els investigadors han de tenir més coneixements sobre 

dansa i obrir-se als mètodes propis d’aquesta disciplina. 

 

La recerca suggereix que calen exercicis explícits que facin visible la transferibilitat 

dels coneixements apresos a d’altres àmbits. També es recomanen els exercicis 

d’avaluació i reflexió per reforçar aquesta capacitat de transferència. 

 

Conclusions 

Kohn conclou que els estudis sobre dansa i aprenentatge han de ser disseminats per 

tal que puguin ser millorats pels educadors, els més pròxims a la realitat de les 

aules. Un cop administradors, educadors i pares comprenguin la potència i 

l’efectivitat d’aquestes experiències en els nens es podran dur a terme experiències 

més adequades i amb més contingut. 

 

Valoració global 

Es distingeixen dos aspectes centrals en els que la dansa sembla tenir efectes 

positius: el desenvolupament de la creativitat i les habilitats socials. La creativitat 

vindria donada per la varietat de moviments possibles en la dansa, per la seva 

concepció conjunta en coreografies, i per la capacitat d’expressar-se en gestos. Les 

habilitats socials vindrien donades pel fet que la dansa permet als alumnes 

expressar-se individual i col·lectivament, alhora que estableix un objectiu de grup 

que precisa d’una gran compenetració entre els individus. 

 

Cal fer un apunt metodològic. En primer lloc, la metodologia utilitzada sol ser 

qualitativa. D’altra banda, les experiències no estan estructurades ni són 

homogènies. Tot i això, els diferents estudis deixen clar que els efectes són positius i 

significatius. 
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1.A. Art i Comunitat: Creació de coneixement mitjançant el servei 

en la dansa 
[Art and Community: Creating knowledge through service in dance] 

 

o Autora 

Janice Ross 

 

o Publicació 

Document presentat a la trobada de l’Associació Americana de Recerca en Educació 

[American Educational Research Association], l’abril del 2000 a Nova Orleans, Los 

Angeles (EUA). 

 

o Metodologia 

60 nois d’entre 13 i 17 anys en situació de risc i empresonats van participar, 2 vegades per 

setmana durant 10 setmanes, a classes de hip-hop i jazz d’uns 45 minuts de durada. Hi 

participaren també 11 estudiants del mateix grup d’edat amb experiència en classes de 

dansa, i 1 monitor que actuava com a observador participant. L’investigador recollia 

setmanalment dades produïdes pels alumnes de tres fonts: jornades de reflexió, debats a 

classe i síntesis construïdes a partir de descripcions fetes pels alumnes. La relació entre 

les dades i les conclusions no és absolutament directe. 

o Resultats 

L’estudi genera hipòtesis que argumenten la idoneïtat de la dansa com a mitjà per 

fomentar una autopercepció positiva i el desenvolupament social dels adolescents en 

situació de risc. Els principals arguments són: 

 L’estil pedagògic habitualment utilitzat pels professors de dansa. 

 La sinergia de certes formes de dansa amb activitats d’oci d’alt valor cultural. 

 La dansa centra l’atenció en la pràctica d’un factor bàsic d’inadaptació social: 

l’expressió corporal. 

 La dansa permet expressar la individualitat dins del grup, qüestió central per 

desenvolupar una identitat social positiva. 

 

o Principals conclusions 

 La metodologia qualitativa utilitzada revela la multiplicitat de factors que intervenen 

en el procés d’aprenentatge. 

 El segon nivell de l’estudi (les descripcions autoreflexives dels alumnes) incorpora 

una eina per comprendre millor el valor de la dansa per a un creixement social i 

econòmic progressiu. 

 L’autor estableix clarament perquè la pràctica de la dansa té bons resultats amb 

joves en situacions de desavantatge: els alumnes empresonats i amb baixos 

ingressos guanyaren en confiança, tolerància i persistència després de la formació 

en dansa. 
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2.A. Avaluació de les habilitats de pensament creatiu en estudiants 

d’educació Secundària: una comparació dels efectes  

de fer o no fer classes de dansa 

[Assessment of high school students’ creative thinking skills: a comparision of 

the effects of dance and non-dance classes] 

 

o Autora 

Sandra Minton 

o Publicació 

Manuscrit no publicat, Universitat de Nord Colorado, Greeley (EUA). Any 2000. 

 

o Metodologia 

Participaren en l’experiment 286 alumnes de 15 anys, tant alumnes de dansa com 

alumnes que feien altres activitats extraescolars. Els dos grups es van sotmetre al Test de 

Pensament Creatiu de Torrance [Torrance Test of Creative Thinking], centrat en cinc 

aspectes: fluïdesa mental, originalitat, capacitat d’abstracció, elaboració, i resistència a 

obtenir conclusions poc raonades. Els resultats del test foren correlacionats amb quatre 

indicadors que mesuraven l’experiència prèvia en dansa: l’entrenament previ, la formació 

actual en dansa fora de l’escola, l’experiència total en dansa, i les hores de dansa a la 

setmana. 

 

o Resultats 

Els principals resultats obtinguts són: 

 Les capacitats d’elaboració, abstracció i la originalitat estan relacionades amb els 

nivells més alts d’experiència en dansa. 

 Tot i que algunes relacions entre factors del test són inconsistents, s’observen 

diferències significatives en la creativitat dels alumnes de diferents escoles. L’autor 

suggereix que aquestes variacions poden estar relacionades amb la cultura 

escolar i el tipus de professors dels centres. 

No es pot afirmar que la major creativitat dels alumnes de dansa és prèvia a la realització 

de les classes: els ballarins van obtenir pitjors resultats de mitjana en els tests previs a 

l’experiment, i millors en els tests posteriors. 

 

o Principals conclusions 

 La recerca futura hauria d’investigar com pot afavorir la creativitat en disciplines 

específiques a través dels programes de dansa, i explorar quin efecte té l’estil 

pedagògic del professor. 

 L’estudi indica que la dansa és una forma vàlida perquè els estudiants 

desenvolupin habilitats de pensament creatiu, especialment respecte la originalitat 

i la capacitat d’abstracció. L’estudi és un model d’anàlisi quantitatiu en aquest 

àmbit. 

DANSA 
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B.  Recerca sobre el teatre a l’educació 
James S. Catterall 

 

Si entenem l’educació com una forma de preparació efectiva per a la vida, les 

situacions teatrals ofereixen un lloc segur on posar en pràctica situacions 

quotidianes, expressar-se i comunicar-se, i aprofundir en el coneixement humà. 

Malauradament, la recerca en educació s’ha centrat en la utilitat del teatre per 

transmetre coneixements, deixant de banda les seves repercussions socials. 

 

El teatre s’introdueix a l’escola sota diferents formats, basant-se en diferents 

hipòtesis, i sota una terminologia molt àmplia. Els textos en mostren algun exemple: 

• Teatre de classe [Classroom drama]. Aquest terme fa referència a l’ús del 

teatre a les classes. Normalment està dirigit pel professor o pels propis 

alumnes. 

• Teatre creatiu [Creative drama]. Fa referència a activitats improvisades en 

què els participants inventen situacions i personatges, amb o sense 

instruccions específiques. 

• Joc fantasiós [Fantasy play]. Situacions on nens molt petits (menors de 5 

anys) interpreten lliurement contes tradicionals. 

• Joc temàtic fantasiós [Thematic fantasy play]. Teatralització d’alguna 

temàtica concreta. 

 

Els investigadors s’haurien de plantejar si aquestes experiències es poden 

considerar una forma d’art o senzillament són un grup d’individus que adopten rols 

que no els són propis. 

 

Què hem trobat? 

De forma sintètica, fem un repàs als punts en comú i les diferències entre els estudis 

presentats: 

• Els estudis es concentren en grups de nens petits (0-5 anys), pel què manca 

certa atenció sobre els nens majors de 5 anys. 

 

• S’utilitzen mètodes diferents (experiments amb grups reals, grups de 

comparació, comparacions entre tests previs i posteriors) i els estudis són de  
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curta duració. Una major duració i l’ús de mètodes comuns permetrien obtenir 

millors resultats. 

 

• La investigació de l’educació a través del teatre s’ha centrat en la 

comprensió narrativa. Les recerques mostren l’existència d’associació positiva 

entre l’ús de representacions teatrals a classe, i la comprensió lectora i oral en 

nens petits. Això és degut al fet que representar un esdeveniment permet 

retenir un major nombre de coneixements sobre aquest. En nens més grans 

de 5 anys, també presenta efectes positius en les habilitats lectores, 

d’escriptura i en la comprensió de sí mateix com a lector i escriptor. Cal dir, 

però, que els efectes són més importants en els nens petits. 

 

• Els estudis es concentren en la lectura i el llenguatge perquè el teatre 

incorpora un intercanvi de paraules escrites i parlades. Però no es pot obviar 

que són les àrees, junt amb les matemàtiques, que històricament han estat 

objecte d’estudi. Caldria observar altres efectes possibles com ara la 

comprensió i interpretació de l’altre. 

 

• Els investigadors no han prestat atenció als efectes del teatre en el 

desenvolupament social. De la Cruz i Fink en són l’excepció: el primer en 

l’educació especial i el segon en l’ús del teatre a les guarderies. Un altre 

estudi interessant és el de Seidel, on avalua un programa extens i de qualitat 

que permet aprofundir en la comprensió de text. 

 

La transferència dels aprenentatges a altres àmbits 

Els programes educatius haurien de tenir en compte i promoure els efectes del teatre 

sobre el pensament crític, la reflexió, i les oportunitats de direcció. Alguns estudis 

presentats mostren evidències de l’existència de transferència a altres camps: 

DuPont demostra els efectes sobre la comprensió de textos mentre Fink demostra 

els efectes positius del joc imaginatiu. 

 

Valoració global 

Els estudis posen de manifest els efectes positius del teatre sobre la comprensió 

lectora i la reflexió. Ara bé, l’aspecte més rellevant del teatre ha estat obviat per la 

recerca: l’assumpció d’un rol/paper que no és propi de qui l’interpreta. Aprofundir en 

la recerca dels efectes del teatre en la comprensió de l’altre és fonamental per 

entendre i mesurar els beneficis socials de l’aprenentatge en aquest àmbit. 
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1.B. Efectes del teatre creatiu en les habilitats orals i socials de 
nens amb dificultats d’aprenentatge. 
[Effects of creative drama on the social and oral language skills of children 
with learning disabilities]  
 

o Autor 
Rey E. De la Cruz 

 
o Publicació 
Dissertació doctoral, 1995. Departament de Desenvolupament de la Educació 
Especialitzada, Universitat Estatal d’Illinois (EUA). 

 
o Metodologia 
35 estudiants d’entre 5 i 11 anys, de diferents cultures, amb dificultats d’aprenentatge i 
d’escoles urbanes, foren dividits en dos grups: un experimental (21 estudiants) i un de 
control (14 estudiants). Els estudiants participaren a 12 sessions (una per setmana) en 
teatre creatiu, distribuïdes en blocs de 3 sessions que es centren en els aspectes socials 
considerats claus per a l’èxit a l’aula: cortesia respecte els altres, autocontrol, capacitat de 
concentració, i conformitat amb les normes socials. 
Es realitzaren diferents tests previs i posteriors a les classes: el Test de Desenvolupament 
Lingüístic [Test Of Language Development] per mesurar les habilitats lingüístiques; 
l’Escala Walker-McConnell de Competència Social [Walker-McConnell Scale of Social 
Competence] per mesurar les habilitats socials; i el Test d’Ajustament de les Habilitats 
Orals, Lingüístiques i Escolars [Test of Specific Oral and Language and School 
Adjustement Skills]. 
 

o Resultats 
Els investigadors comparen les diferències en els resultats dels tests dels dos grups 
d’estudiants. Les principals conclusions són: 

 Els 21 alumnes participants incrementaren en major mesura les habilitats socials 
en els quatre aspectes clau i les habilitats lingüístiques que els 14 del grup de 
control. 

 Els tests posteriors per valorar la durabilitat d’aquest aprenentatge demostren que 
els efectes es mantenien dos mesos després. 

 Els alumnes consideraven que els principals efectes de les classes en teatre 
creatiu eren la millora en la cortesia, les relacions amb els companys de classe i la 
capacitat per escoltar i parlar. 

 
o Principals conclusions 

 Es tracta del primer estudi que intenta mesurar la relació entre les classes en 
teatre creatiu i el desenvolupament social i acadèmic dels alumnes amb dificultats.  

 El descobriment de De la Cruz és una troballa significativa per a una societat com 
la nord-americana, afectada per conflictivitat a les escoles i amb la necessitat 
d’equilibrar les pressions socials sobre els alumnes. 

 

TEATRE 
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2.B. Nadie Papers No.1, Teatre, llengua i aprenentatge. Informes  
del projecte de recerca de teatre i llengua del Centre de Parla       
i Teatre. 
[Nadie Papers No.1, Drama, language and learning. Reports of the drama 
and language research projecte, Speech and Drama Center] 
 
o Autors/es 
Megan Schaffner, Graham Little i Heather Felton. 
 
o Publicació 
Associació Nacional pel Teatre a l’Educació [National Association for Drama in Education], 
Departament d’Educació de Tasmània (EUA), 1984. 
 
o Metodologia 
9 escoles representatives de Tasmània (EUA) van participar en una experiment basat en 
classes de teatre imaginari: els alumnes havien de construir les seves respostes com una 
representació teatral de nova creació. Durant els tres primers mesos de l’experiència, els 
professors i els alumnes només tenien la obligació d’expressar-se teatralment sense 
utilitzar una obra escrita prèviament. A partir del quart mes, els investigadors introdueixen 
activitats dirigides a obtenir, mitjançant gravacions d’àudio i vídeo, conceptes clau utilitzats 
pels alumnes a classe. 
S’obtenen 280 conceptes d’interès que contenen parts dramàtiques, discussions 
planificades o reflexions prèvies i posteriors a la interpretació. A partir d’aquests ítems 
s’estableixen tres categories que classifiquen el llenguatge infantil en: 

 Llenguatge expressiu, que transmet el punt de vista personal. 
 Llenguatge interaccional, que intenta persuadir l’altre. 
 Llenguatge informatiu, que senzillament transmet informació. 

 
o Resultats 

 L’ús del llenguatge en la creació teatral fomenta el desenvolupament de 
determinats tipus de pensament, i el desenvolupament cognitiu en capacitats com 
l’especulació, l’explicació, l’avaluació i la reflexió. 

 El llenguatge dramàtic permet construir més frases i més variades que una classe 
magistral. Permet desenvolupar el llenguatge expressiu, relatiu a la complexitat de 
les opinions i pensaments, i la capacitat crítica. 

 
o Principals conclusions 

 El teatre fomenta l’ús del llenguatge expressiu i interaccional, en oposició al 
llenguatge informatiu, que és el que domina normalment les aules. 

 L’estudi identifica el teatre com un catalitzador per a discussions morals. 
 L’estudi descobreix que la interpretació es pot considerar de dues formes 

diferents, una més experencial (centrada en l’intent de viure a través d’una 
experiència) i una més representativa (centrada en comunicar quelcom a un 
auditori). 
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C.  Senyals prometedores d’efectes positius: lliçons  

dels estudis de multiarts 
Rob Horowitz i Jaci Webb-Dempsey 

 

En l’àmbit de les multiarts, el compendi presenta una gran varietat d’estudis, tots ells 

amb dos punts en comú:  

• descriuen experiències de promoció de l’aprenentatge en arts, 

• i aporten proves sobre l’impacte positiu d’aquest en altres camps.  

 

També hi ha una sorprenent similitud en les conclusions dels diferents textos: els 

autors destaquen els beneficis de l’ensenyament en arts sobre el desenvolupament 

personal, social i cognitiu. Alhora coincideixen en indicar que el teatre permet 

desenvolupar l’empatia envers els altres. 

 

L’ensenyament en arts permet desenvolupar les capacitats generals de la ment, les 

competències socials i els principis ètics dels alumnes. Aquests efectes positius han 

de tenir una àmplia aplicació en diferents àmbits de la vida. I precisament aquest 

valor transversal és el que dificulta la seva quantificació. Per això, utilitzar les notes 

dels alumnes com a mesura de la qualitat del professorat és erroni: suposa una visió 

estreta del currículum i empitjora les oportunitats que s’ofereixen als joves. 

 

Els estudis demostren que l’ensenyament artístic aporta beneficis en les capacitats 

que tradicionalment s’han considerat objectiu de l’educació pública:  

• formar membres productius de la societat,  

• amb un pensament crític i molt ordenat,  

• i amb predisposició a l’aprenentatge al llarg de la vida.  

 

Ara bé, els estudis haurien de tenir més solidesa. No poden fer-se prediccions sobre 

la transferència d’aquest aprenentatge si abans no es demostra una relació causal 

entre l’ensenyament artístic i el desenvolupament personal, social i cognitiu. 

 

Procediments i polítiques 

Cal un determinat context perquè l’ensenyament artístic funcioni correctament. 

Segons els experts, aquest context és inherent a l’ensenyament en multiarts, aquell 

que combina diferents àmbits culturals com a element pedagògic. És més, aquest 

tipus de polítiques permeten als professors desenvolupar millor les pràctiques 

recollides en els estudis. 

 

MULTIARTS 
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Aquest context comporta la inversió en equipaments, donar un gran valor a l’art, 

despeses materials i un professorat qualificat. També requereix d’un compromís per 

part dels pares, del finançament suficient, i de la creació de xarxes que posin en 

relació el món educatiu i el món cultural. 

 

Segons els estudis, els efectes positius de centrar l’educació en l’art són que: 

• S’integra l’art en el currículum. 

• Facilita l’accés de tots els alumnes a l’art en igualtat de condicions. 

• Convida la comunitat artística a participar en el procés educatiu. 

• Genera valor afegit en els joves respecte l’educació tradicional. 

 

Impacte i transferència 

Les multiarts generen efectes positius sobre el currículum acadèmic, el 

desenvolupament professional, l’aprenentatge i la convivència dels alumnes. En 

aquest sentit, administradors i tècnics poden estar tranquils al donar suport a aquest 

tipus de programes. 

 

Per la seva banda, la recerca ha de definir més precisament el valor de 

l’ensenyament artístic, i quantificar-lo. També cal centrar-se en tres àmbits: 

l’aprenentatge artístic, els productes d’aquest aprenentatge, i els elements de 

context. Cal observar millor com es transfereixen aquests coneixements a altres 

camps i tenir en compte com incideix l’equitat en aquest tipus d’ensenyament. 

 

Valoració global 

Els estudis demostren els efectes positius de l’ensenyament en multiarts, tant en les 

qualificacions escolars com altres aspectes socials més intangibles. Aquestes 

experiències permeten apropar l’art a tots els nens en igualtat de condicions, i 

desenvolupar de forma conjunta els efectes positius d’introduir les diferents 

disciplines artístiques en l’ensenyament formal. 

  

Cal destacar el programa nord-americà A+, que mereixeria un capítol apart. Aquest 

és un programa de 4 anys desenvolupat a 25 escoles de Carolina del Nord. No és, 

però, un programa d’ensenyament en arts sinó una programa de reforma escolar 

que utilitza les arts per arribar a un model d’escola comprensiva. Aquest programa 

sobrepassa l’àmbit de l’escola i implica a tota la comunitat. Una mostra dels resultats 

es pot veure a la fitxa de l’estudi “Les escoles del Programa A+: efectes a l’escola, la 

comunitat, el professor, i l’estudiant”. 
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1.C. Les escoles del Programa A+: efectes a l’escola, la comunitat, 

 el professor, i l’estudiant. 
[The A+ schools program: school, community, teacher, and student effects] 
 

o Autors/es 
Dick Corbett, Monica McKenney, George Noblit, i Bruce Wilson 
 
o Publicació 
Informe nº 6 d’una sèrie de 7 informes tècnics que resumien els 4 anys del programa pilot 
de les Escoles A+ a Carolina del Nord. 
Thomas S. Kenan Institute for the Arts, 2001. Winston-Salem, Carolina del Nord (EUA). 
 
o Metodologia 
L’equip investigador va recopilar les dades sobre el desenvolupament del Programa A+ 
utilitzant múltiples mètodes: enquestes, entrevistes, grups de discussió, estudis de cas, 
resultats escolars, observacions, etc, aplicats als actors implicats en la reforma educativa. 
Els membres de l’equip van resumir els resultats en 7 informes tècnics. Els informes 
corresponen als següents àmbits: context, història, creativitat, flexibilitat, bones pràctiques, 
efectes i identitat. 
 
o Resultats 
Es descriuen cinc efectes observats en les Escoles A+: 

 El programa legitima l’art com una assignatura i com una eina per promoure 
l’aprenentatge en els estudiants. 

 Les escoles es veuen obligades a construir noves connexions entre els professors, 
entre escoles i entres les escoles i la seva comunitat. 

 Les escoles A+ han evidenciat millores en la capacitat d’organització interna i en la 
comunitat. 

 La integració de l’art es converteix en un principi organitzatiu central en coherència 
amb una identitat escolar i de comunitat basada en l’art. 

 Les escoles A+ comporten un ambient d’aprenentatge acadèmic enriquit i 
oportunitats per als estudiants. 

 
o Principals conclusions 

 Aquest projecte demostra com l’art contribueix globalment al currículum escolar, a 
l’aprenentatge per a tots els estudiants, a la cultura escolar i professional, a 
pràctiques educatives i instructives, i en la comunitat escolar. 

 L’atenció, l’actitud i el resultat acadèmic (els alumnes d’escoles A+ van treure 
puntuacions tan bones com la resta d’escoles de Carolina del Nord, però no 
millors) demostren l’impacte del programa en els estudiants. Ara bé, els resultats 
es distribueixen equitativament entre tots els alumnes. Caldria determinar amb 
més exactitud les relacions entre aquest programa i els seus efectes.  

 

 

MULTIARTS 
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2.C. Resultats al test S.A.T. d’alumnes que estudien les arts:  

què podem i què no podem concloure sobre la seva associació. 
[SAT Scores of students who study the Arts: what we can and cannot 

conclude about the association] 
 

o Autores 

Kathryn Vaughn i Ellen Winner. 

 

o Publicació 

The Journal of Aesthetic Education, Fall 2000, nº 34. 

 

o Metodologia 

En el Test d’Aptitud Escolar dels EUA (en endavant S.A.T. [Scholastic Aptitude Test]) es 

va incloure un qüestionari sobre l’experiència dels estudiants en classes d’art. Les 

respostes van ser comparades amb els resultats al S.A.T. en les proves orals, 

matemàtiques i combinades. Es van analitzar estadísticament les diferències entre les 

mostres dels resultats en les proves matemàtiques i orals. Finalment, es van explorar les 

relacions entre les diferents classes d’art i els resultats del Test. 

o Resultats 

 Els estudiants que feien classes d’art van obtenir millors resultats en totes les 

proves que els estudiants que no en feien. 

 El resultats al S.A.T. s’incrementen quan major és el nombre d’anys fent classes 

d’art: més anys de classes d’art comporten uns millors resultats al Test. 

 L’associació més forta s’ha trobat en aquells estudiants que havien fet classes 

d’art durant 4 o més anys. 

 Les classes d’interpretació presenten la relació més forta amb els millors resultats 

en les proves orals. Aquestes classes juntament amb les de teoria, apreciació i 

història musical són les que presenten una relació més directa amb les millors 

puntuacions en les proves matemàtiques. En qualsevol cas, tots els tipus de 

classes d’art tenien una relació significativa amb els resultats orals i matemàtics. 

 

o Principals conclusions 

 Tot i que els autors repeteixen que no pot establir-se una relació causa-efecte 

entre fer classes d’art i obtenir bons resultats al S.A.T., no es pot ignorar la 

consistència estadística de la seva relació. 

 És evident que els estudiants amb millors resultats participen en classes d’art, el 

què indica una demanda per part d’alumnes molt motivats. Aquesta és una 

característica pròpia de les escoles amb alumnes d’alt nivell socioeconòmic, que 

han pogut mantenir els seus programes d’art a diferència de les escoles amb pocs 

recursos, que no els han pogut mantenir. 

  

MULTIARTS 



 19

 

D.  Una visió general de la recerca en música 

i aprenentatge 
Larry Scripp 

 

Cal contextualitzar els estudis en el debat obert sobre el valor de la música en 

l’educació, que presenta dos pols clars: 

• Els “essencialistes”, pels quals la música ha d’estar fora del currículum 

acadèmic. Consideren que les classes de música es centren molt en 

l’instrument però poc en els beneficis intangibles sobre altres disciplines. 

• Els “instrumentalistes”, que consideren que l’aprenentatge musical té 

beneficis també en altres àrees, tant pel què fa al procés d’aprenentatge com 

als propis continguts. 

 

Els estudis del compendi suggereixen que la música actua com a catalitzador en el 

desenvolupament de les habilitats cognitives i en aspectes sòcioemocionals. Des del 

seu punt de vista, aquest debat ja no és vigent perquè els beneficis de 

l’aprenentatge musical són inqüestionables. Es poden extreure quatre conclusions 

generals sobre els estudis presentats i que argumenten el seu posicionament: 

 

o Hi ha una relació forta i consistent entre l’aprenentatge de música i d’altres 

disciplines. 

Els estudis basats en metanàlisis de recerques anteriors estableixen associacions 

positives i significatives entre la música i els següents aspectes: 

• el raonament espacial-temporal, 

• l’èxit en les matemàtiques, 

• l’èxit en la lectura, 

• i el reforçament d’objectius sòcioemocionals o d’actitud. 

En qualsevol cas, els mateixos autors no determinen una relació causa-efecte entre 

aprendre música i millorar aquests efectes. 

 

o L’aprenentatge musical genera estructures mentals (neurològiques i cognitives) 

que afavoreixen la transferència a altres disciplines. 

Les recerques presentades al compendi permeten aprofundir en el coneixement de 

la relació que existeix entre la música, el cervell i els coneixements que s’aprenen. 

Segons els autors, la música prepara el cervell per tasques que requereixen 

transformar idees en objectes físics i millora les connexions neurològiques amb  

altres activitats mentals (com ara les matemàtiques, l’atenció a classe o el 

llenguatge). 

MÚSICA 
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o La música es pot utilitzar com a eina per al desenvolupament sòcioemocional i el 

canvi d’actitud a classe. 

Tot i que molts estudis es centren en l’anàlisi dels efectes que produeix fer classe 

amb música ambiental, els metanàlisis demostren que l’ús de la música comporta un 

reforçament positiu de l’actitud a classe i en els resultats dels tests matemàtics i de 

lectura. L’avantatge d’aquest tipus d’experiències és que es poden aplicar a 

qualsevol disciplina, alhora que permeten una major creativitat als professors en la 

preparació de les classes. 

 

o Hi ha tensió entre les recerques que estableixen relacions unicausals i les que 

estableixen una doble interacció. 

Els models unicausals en l’aprenentatge són difícils de determinar. Per això, i com a 

conseqüència del debat general anteriorment indicat, existeix una doble orientació. 

Els “essencialistes” consideren que les conclusions s’obtenen d’estudis massa 

focalitzats i experimentals, mentre els “instrumentalistes” consideren que la relació 

entre música i capacitat d’aprenentatge és suficientment forta com per extreure 

conclusions de major abast. 

 

Caldria fer una recerca amb doble interacció: centrar-se en la interacció existent 

entre dos àmbits concrets (p.e., la música i les matemàtiques). Aquests estudis 

explicarien millor les relacions entre determinades experiències i els seus efectes. 

Ara bé, només matisarien el nivell i la direcció de les relacions: actualment ja hi ha 

evidències estadístiques suficients com per introduir la música transversalment en el 

currículum acadèmic. 

 

Tot i la complexitat d’encaixar la música en el currículum acadèmic, hi ha una base 

teòrica i evidències suficients de l’efecte positiu sobre els resultats acadèmics. 

Caldria, però, avançar en l’estudi de la transferència d’aquests coneixements. 

 

Valoració global 

Els efectes positius de l’aprenentatge de música estan estadísticament demostrats, 

especialment pel que fa al desenvolupament del raonament espacial. L’existència 

d’una extensa teoria facilita l’assumpció de conclusions generals sòlides, sobretot 

quan es realitzen metanàlisis. 

 

La música també té efectes sobre el comportament dels alumnes a classe, fenomen 

observat a través de l’ús de diferents músiques ambientals. El problema d’aplicar la 

música en l’educació és com s’encaixa en el currículum de forma transversal. 
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D.1. Pot servir la música per ensenyar a llegir? 
[Can music be used to teach reading?] 

 

o Autor 

Ron Butzlaff 

 

o Publicació 

The Journal of Aesthetic Education, Fall 2000, nº 34. 

 

o Metodologia 

Es seleccionen 30 estudis sobre la relació entre formació en música i capacitat de lectura, 

sota els següents criteris: que utilitzin una mesura estàndard per quantificar la capacitat de 

lectura; que existeixi una formació musical prèvia o paral·lela; i que aportin una quantitat 

de dades suficientment important. 10 estudis realitzats entre 1988 i 1998, mostren 

l’existència d’associació entre els resultats obtinguts a la part verbal del S.A.T. i la 

participació en educació musical a secundària. 4 estudis experimentals mostren associació 

entre la realització d’exercicis musicals (cantar cançons a classe, llegir les notes musicals 

amb acompanyament) i diferents tests d’expressió oral. 

 

o Resultats 

 L’anàlisi realitzat demostra una relació forta i destacable entre la formació musical   

i la capacitat de lectura. L’estudi confirma la consistent relació apuntada pels 

estudis anteriors. 

 L’anàlisi dels estudis experimentals també ha donat resultats positius: es corrobora 

la relació causal entre la música i la lectura, però l’autor reconeix que no hi ha prou 

arguments estadístics. 

 

o Principals conclusions 

 Aquest estudi aporta tres arguments d’interès: música i lectura utilitzen codis 

diferents però s’interpreten i comprenen en un procés similar; hi ha altres relacions 

destacables entre la música i la lectura, com ara la diferenciació de tons; aprendre 

en un context social que valori positivament la música incrementa les possibilitats 

d’obtenir una bona capacitat lectora. 

 Els estudis en els que es basa l’anàlisi recullen exercicis musicals molt diferents,     

i cadascun d’ells utilitza tests d’avaluació diferents. Són pocs estudis com per 

extreure’n conclusions sòlides. 

 Cal un desenvolupament de programes escolars més sofisticats. Educadors     

i investigadors han d’aprofundir en la integració de la música i el seu llenguatge. 
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D. 2. Efectes de tres anys de formació en piano  

en el desenvolupament cognitiu dels nens. 
[The effects of three years of piano instruction on children’s cognitive  

development] 

 

o Autora 

Eugenia Costa-Giomi 

 

o Publicació 

Journal of Research in Music Education, 1999, nº 47. 

 

o Metodologia 

43 nens de 4rt grau van rebre tres anys de formació en piano clàssic, en sessions 

setmanals de 30 minuts els dos primers anys, i de 45 minuts el tercer any. Són comparats 

amb un grup de control de 35 nens. Els dos grups realitzen un test previ a l’experiència 

sobre habilitats quantitatives, verbals, espacials i musicals. El test es repeteix anualment.  

 

o Resultats 

 No s’observen diferències entre els nens dels dos grups en el test previ. Durant els 

dos primers anys, els tests anuals només mostren diferències significatives en la 

prova de raonament espacial. 

 A partir del tercer any les diferències es redueixen per un important increment dels 

resultats del grup de control. Així doncs, el raonament espacial dels nens que eren 

formats en piano tradicional creixia més progressivament que la dels nens del grup 

de control. 

 L’estudi mostra que l’esforç per estudiar piano explica una quarta part de les 

diferències entre grups. Això suggereix que la motivació per aprendre piano amplia 

la millora en raonament espacial. 

 

o Principals conclusions 

 L’estudi corrobora els descobriments d’altres investigadors sobre l’efecte, si més 

no temporal, de la formació musical en el raonament espacial. 

 Fa una important aportació perquè extreu conclusions de grups escolars reals 

enlloc d’utilitzar una selecció prèvia. Tot i això, les circumstàncies pròpies de l’edat 

dels nens participants a l’estudi introdueixen noves variables que caldria tenir en 

compte en futures recerques. 
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E.  Reflexions sobre els estudis d’educació amb arts 

visuals 
Terry L. Baker 

 

 

Les arts visuals i la música són les disciplines artístiques millors representades en el 

currículum escolar actual. I potser per això en els programes educatius artístics no 

s’hi troben tant ben representades com la dansa o el teatre. 

  

Hi ha diverses qüestions clau per entendre la relació que existeix entre la pedagogia 

en arts visuals i el valor afegit que genera en l’aprenentatge curricular. Un exemple 

el trobem en l’ús del dibuix. La recerca hauria d’aclarir en primer lloc aquests i altres 

interrogants: 

• qüestions de domini, com ara si s’ensenya dibuix o s’ensenya art. 

• qüestions de validesa i autoritat, és a dir, qui i com decideix els criteris que 

mesurin l’augment del nivell artístic. 

• qüestions d’ensenyament i instrucció, és a dir, si s’ensenya art o se’n fa un 

ús instrumental. 

 

Però aquest no és l’únic aspecte problemàtic en la recerca d’educació amb arts 

visuals. També cal: 

• una millor definició de les situacions experimentals i del context que les 

envolta,  

• fer un balanç entre la instrucció en arts i la instrucció en les matèries 

curriculars tradicionals, 

• i determinar quan la instrucció en arts és completa i suficient. 

 

Establir un llenguatge comú és una qüestió crítica per entendre què volen dir els 

autors quan parlen d’art. Cal acotar millor les definicions per poder concretar 

l’objecte d’estudi: l’expressió “arts visuals” pot englobar pràctiques molt diferents. La 

recerca dels efectes de l’aprenentatge en arts requereix d’una definició d’art 

construïda sobre la marxa, pas a pas, per garantir-ne la màxima validesa. La 

indefinició en la que es mou la recerca posa en qüestió les relacions que es 

descobreixen en els estudis del compendi: no podem dir que l’après en les arts 

visuals es pot transferir a altres matèries si no establim clarament què és art visual. 

 

El context és un factor central per realitzar una bona recerca en educació. 

L’educació artística permet que els professors tinguin en compte els elements 

personals dels alumnes (caràcter, context socioeconòmic, etc). Per tant, les bones 
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pràctiques en educació artística basaran la seva pedagogia en la comprensió i el 

coneixement de les vides dels alumnes en major mesura que els professors d’altres 

matèries. 

Els programes d’educació en arts han de procurar distribuir l’ensenyament d’arts 

equitativament entre totes les disciplines, tant en temps, contingut com en èmfasi. El 

problema més habitual és el predomini d’una o dues disciplines sobre la resta, i les 

arts visuals en solen sortir perjudicades. L’aproximació de les multiarts demostra ser 

la més eficaç perquè permet aprofitar els beneficis que reporten cadascuna de les 

disciplines artístiques. 

La genètica, la cultura, les habilitats, la disposició emocional, els factors ambientals, i 

el context sociocultural intervenen el desenvolupament del nen en el món de l’art, i 

aquests factors interactuen d’individu a individu. Però aquesta perspectiva més 

completa pot sobrepassar els recursos dels què disposen els investigadors. En 

aquest sentit, la Universitat de l’Estat de Califòrnia va realitzar una llista de les 

capacitats que haurien de tenir els professors d’art, 14 competències genèriques i 34 

d’artístiques. Ara bé, tant aquesta aproximació com els estudis presentats són 

només els passos inicials de la recerca en arts visuals. Encara queda molt camí per 

recórrer. 

 

Valoració global 

Baker reconeix la dificultat per trobar estudis que s’adaptessin als requisits establerts 

per participar en aquest compendi. En aquest sentit, la selecció en l’àmbit de les arts 

visuals va ser dificultosa, especialment pels problemes metodològics indicats. Els 

quatre estudis presentats utilitzen tècniques qualitatives i experiments molt petits, el 

que no permet extreure’n conclusions vàlides per a un nombre d’estudiants 

important. 

 

La recerca en educació en arts visuals ha d’evolucionar molt per arribar a 

conclusions sòlides. En primer lloc caldria definir millor què s’entén per arts visuals i 

observar amb més precisió quins aspectes de l’aprenentatge aporten beneficis. 

També caldria preveure els efectes esperats i clarament establerts des d’un principi. 

El Currículum de Pensament Visual analitzat per Tishman, MacGillivray, i Palmer és 

un bon exemple del camí a seguir. 
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E.1. Arts, llengua i coneixement: un estudi experimental del  

potencial de les arts visuals per valorar l’aprenentatge  

acadèmic dels estudiants de llengües minoritàries. 
[The Arts, language, and knowing: an experimental study of the potential  

of the visual arts for assessing academic learning by language minority  

students] 

 

o Autora 

Karen G. DeJarnette 

 

o Publicació 

Dissertació doctoral no publicada. Universitat de Califòrnia, Los Angeles (EUA), 1997. 

 

o Metodologia 

98 alumnes de 6è grau d’Història Mundial són assignats aleatòriament a dos grups que 

estudien la Mesopotàmia i l’Antic Egipte durant 4 setmanes. Després de cada lliçó se’ls 

sotmet a un examen només escrit o a un examen que combini escriptura i dibuix. Cada 

estudiant rep la qualificació de l’examen només escrit, però només rep una valoració de 

l’examen amb escriptura i dibuix: un grup la de Mesopotàmia i l’altre grup la de l’Antic 

Egipte. L’investigador valora els resultats centrant-se en dos aspectes: el coneixement 

demostrat, en una escala de quatre punts; i el coneixement interdisciplinari, en una escala 

de dos punts. 

 

o Resultats 

 S’obtenen tres tipus de respostes en la prova d’escriptura/dibuix: els alumnes que 

primer escriuen i després en fan una il·lustració; els que dibuixen la seva resposta i 

després en fan una descripció escrita; i els que només dibuixen. 

 Els millors resultats, tant en coneixement demostrat com en coneixement 

interdisciplinari, són obtinguts per aquells alumnes que dibuixen i després 

descriuen textualment. 

 Aquest estudi es troba limitat perquè no quantifica estadísticament la diferència 

dels resultats i perquè l’investigador és qui realitza l’avaluació dels alumnes. 

 

o Principals conclusions 

 L’estudi posa de manifest que l’estudiant demostra tenir més coneixements quan 

se l’avalua amb una combinació de dibuix i escriptura que quan és avaluat només 

de forma escrita. 

 El sistema d’avaluació només escrit és una forma imperfecta de valorar el 

coneixement de l’alumne: no s’adapta a l’aprenentatge visual ni permet que els 

alumnes expressin allò que saben però no poden transmetre en paraules. 
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E.2. Investigant l’impacte educacional i el potencial del 

Currículum de Pensament Visual del Museu d’Art Modern  

de Nova York: Informe final. 
[Investigating the educational impact and potential of the Museum of 

Modern Art’s Visual Thinking Curriculum: Final report] 

 

o Autores 
Shari Tishman, Dorothy MacGillivray, i Patrícia Palmer. 

 

o Publicació 

Informe no publicat. Museu d’Art Modern, Nova York (EUA), 1999. 

 

o Metodologia 
162 nens de 9 i 10 anys foren entrenats per centrar l’atenció en les obres d’art i expressar 

què veien en paraules. Participaren en 7 o 8 sessions de 40 minuts en el marc del projecte 

Currículum de Pensament Visual (CPV) [Visual Thinking Curriculum]. Prèviament varen fer 

una descripció d’una pintura responent a les següents preguntes: què succeeix en aquesta 

pintura? I què és el que et porta a pensar-ho? Un any després, varen fer el mateix exercici 

amb una altra imatge artística seguida d’una imatge científica. Un grup de control de 204 

estudiants de la mateixa edat, estudis i nivell socioeconòmic va realitzar aquest mateix 

exercici. Les respostes foren mesurades en termes de capacitat de raonament amb 

l’objectiu de determinar com poder transferir les habilitats d’observació i raonament 

apreses a tasques similars d’altres disciplines. 

 

o Resultats 
 El grup de control obté uns resultats similars als del grup del CPV en el primer 

exercici, però un any després el grup del CPV obté millors resultats en raonament 

evident. 

 El grup de CPV realitzava més raonaments circulars, i tenien molt més present 

que la seva interpretació era subjectiva. El grup hauria adquirit habilitats de 

raonament i observació del projecte CPV que poden utilitzar en altres àmbits 

d’estudi, com ara la ciència. 

 

o Principals conclusions 
 L’estudi posa en evidència que les habilitats apreses amb les arts poden transferir-

se a la ciència. Aquest estudi dóna força a l’argument pel qual l’art aporta valor 

afegit al contingut i la forma d’aprenentatge dels estudiants, l’art implica una 

habilitat transferible a altres camps.  

 Caldria afegir dues qüestions a l’argument principal de l’estudi: com poden els 

educadors determinar el nivell de l’alumne en relació a les habilitats apreses i 

quines perspectives té aquesta experiència en la educació actual. 

 

 

ARTS VISUALS 
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Les arts i la transferència de coneixements 
James S. Catterall 

 

El sistema d’escola formal s’ha construït sobre la premissa que allò que els nens 

aprenen de més petits té impacte en el que aprendran en el futur, especialment fora 

de l’escola. Més enllà dels continguts propis del currículum, les habilitats, actituds i 

hàbits de treball apresos en l’ambient escolar són un dels principals objectius de la 

instrucció. 

 

Aquestes habilitats, actituds i hàbits de treball tenen un valor transversal, tenen 

validesa amb independència de la disciplina acadèmica que s’estudiï. És per això 

que el concepte de transferència és clau: la transferència indica exemples en què 

allò après en un context ajuda a l’aprenentatge en un context diferent. 

 

Transferència: una base neurològica 

Si observem la transferència des de la psiquiatria, l’aprenentatge d’experiències 

anteriors té un impacte inequívoc en l’aprenentatge de futures experiències. De fet, 

qualsevol aprenentatge genera una modificació de les funcions neuronals. Un cop 

aquesta relació està científicament provada, la qüestió central és conèixer com i en 

quina mesura es dóna la transferència. 

 

Segons Catterall, si l’aprenentatge artístic altera les funcions neuronals és lògic 

deduir que aquesta alteració pot afavorir l’èxit en l’execució d’habilitats relacionades 

amb les arts. Aquest argument suggereix que les experiències en arts creen 

capacitats i motivacions que afloren també en competències no artístiques. 

 

La transferència en els estudis del compendi 

Dels diferents estudis se’n poden extreure unes conclusions comunes: 

 

• L’aprenentatge artístic desenvolupa una àmplia varietat d’aspectes socials 

i acadèmics que avalen l’educació en arts. 

 

• Estableixen el territori on l’educació en arts ha mostrat efectes fiables. 

 

• Mostren transferència en tant que les activitats d’aprenentatge en arts 

tenen diferents efectes en les condicions inicials d’aprenentatge. 
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Tot seguit es presenta una taula on es recullen les relacions entre l’aprenentatge 

artístic i els efectes que en són conseqüència. No és té en compte, però, la solidesa 

de les relacions entre els àmbits artístics i seus efectes. En aquest sentit, cal 

entendre la taula com un inventari dels estudis del compendi. 

 

Taula 1. Resum del compendi: les arts i els productes socials i acadèmics 

Àmbit artístic 
Efectes  

(capacitats i motivacions per a l’aprenentatge) 

Interpretació/teatre  

• Representació dramàtica o Comprensió de la història (oral i escrita) 

o Identificació i motivació dels papers 

o Increment de la visió interactiva 

o Productivitat i qualitat de l’escriptura 

o Habilitats de resolució de conflictes 

o Pensament concentrat 

o Comprensió de les relacions socials 

o Habilitat per comprendre qüestions complexes i 

emocions 

o Activació/Motivació 

o Habilitat amb textos més complexes i textos no 

relacionats 

o Estratègies/disposicions per solucionar problemes 

o Concepció pròpia general 

Dansa  

• Dansa tradicional o Confiança en sí mateix 

o Persistència 

o Habilitats lectores 

o Raonament no verbal 

o Habilitats d’expressivitat 

o Creativitat poètica 

o Tolerància social 

o Apreciació del desenvolupament individual/grup 

social 

• Dansa creativa o Fluïdesa del pensament general creatiu 

o Originalitat, elaboració i flexibilitat del pensament 

general creatiu 
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Programes multiarts  

• Integració art/acadèmia o Habilitats lectores, verbals i matemàtiques 

o Pensament creatiu 

o Motivació per l’èxit 

o Activació cognitiva 

o Pràctica instructiva a l’escola 

o Cultura professional de l’escola 

o Clima/ambient escolar 

o Activació de la comunitat i la seva identitat  

• Experiència artística intensiva o Confiança en un mateix 

o Assumpció de riscos 

o Augment de l’atenció 

o Constància 

o Empatia vers els altres 

o Iniciativa pròpia 

o Persistència en les tasques 

o Propietat de l’aprenentatge 

o Habilitats de col·laboració 

o Lideratge 

o Reducció de les taxes de fracàs escolar 

o Aspiracions educatives 

o Habilitats de pensament altament ordenat 

• Ambient en escoles 

artísticament riques 

o Creativitat 

o Motivació/atenció 

o Rang de desenvolupament personal i social 

o Habilitats de pensament altament ordenat 

Música  

• Formació musical en la primera 

infància 

o Desenvolupament cognitiu 

• Audició de música o Raonament espacial 

o Raonament espacial-temporal 

o Qualitat i productivitat de l’escriptura 

• Aprenentatge de piano o teclat o Habilitat matemàtica 

o Raonament espacial 

• Piano i veu o Raonament espacial-temporal a llarg termini 

• Interpretació musical o Eficàcia i concepció pròpies 

• Entrenament instrumental o Lectura 

o Resultats al S.A.T. oral 

• Música amb aprenentatge 

lingüístic 

o Habilitats en anglès 
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Arts visuals  

• Dibuix o Contingut i organització de l’escriptura 

• Entrenament de la visualització o Habilitats d’interpretació i lectura d’un text 

complex 

• Raonament sobre l’art o Raonament sobre imatges científiques 

• Instrucció en art visual o Fluïdesa en la lectura 

 

Font: Elaboració pròpia basada en la figura 1 del compendi “Critical Links”, pàgines 152-153. 

 

Els estudis del compendi descriuen el procés de transferència amb dos esquemes 

diferents: 

• un esquema basat en la semblança entre els continguts transferits, 

• i un esquema que divideix la transferència en cognitiva (basada en les 

habilitats) i en afectiva (basada en la motivació). 

 

L’aprenentatge de continguts similars: proximitat i llunyania 

Una qüestió important en la transferència és la semblança del context on s’aprenen 

uns coneixements i el context on es transfereix aquest aprenentatge. En aquest 

sentit, els autors parlen de transferència pròxima –aquella que es dóna en camps 

relacionats, en contextos molt similars- i transferència llunyana –aquella que es dóna 

en camps poc o gens relacionats, en contextos molt diferents. Ara bé aquesta 

distinció només té valor teòric perquè els estudis no tenen en compte aquest factor 

per mesurar els productes resultants de l’aprenentatge artístic. 

 

La transferència a través de la motivació 

El segon esquema defensa que l’aprenentatge artístic permet el desenvolupament 

en dos aspectes: 

• Desenvolupament cognitiu. Els autors consideren que les habilitats             

i experiències obtingudes de l’art van acompanyades d’un major èxit 

acadèmic i d’una major comprensió social. 

 

• Desenvolupament afectiu. Aquest desenvolupament fa referència a la 

voluntat dels individus de posar en pràctica les seves habilitats. L’educació en 

arts potencia aquells aspectes relacionats amb la confiança en un mateix, 

l’autoestima o la motivació. La seguretat en un mateix obtinguda en 

l’ensenyament artístic augmentaria les ganes de posar en pràctica les 

habilitats pròpies. 
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Tradicionalment, el valor afectiu de l’art ha rebut més suport que el desenvolupament 

cognitiu. Segons el psicòleg Gardner, hi ha dos tipus de transferència bàsiques en 

l’art: 

• Permet desenvolupar les capacitats de judici, simplicitat, sensibilitat, 

profunditat de coneixement, consciència i altres atributs cognitius. 

 

• La millora en la pròpia concepció implica una major autoestima en els 

àmbits acadèmic i social a través d’algun tipus de transferència. Els estudis 

del compendi semblen indicar que els alumnes busquen en l’art les 

oportunitats que no tenen en altres àmbits. 

 

L’art com a currículum acadèmic 

Els estudis sobre el teatre mostren una altra perspectiva per observar la 

transferència. Si bé la majoria de les recerques es centren en la transferència 

pròxima, aquest concepte és discutible en el teatre: és difícil establir relacions entre 

el teatre i l’aprenentatge de determinades tècniques o habilitats. 

 

Ara bé, la representació teatral produeix un ambient centrat en les relacions 

interpersonals. I aquí és on es pot observar transferència. Els estudis demostren 

l’impacte del teatre sobre la comprensió de papers socials, l’increment de les 

relacions cara a cara, i les tècniques i estratègies de resolució de conflictes. 

 

Música i raonament espacial 

Cap dels àmbits analitzat demostra un impacte tant clar com el de la relació entre 

l’aprenentatge de música i el raonament espacial. Tot i que aquesta capacitat no es 

mesura directament, els estudis demostren relacions sòlides en camps en què és 

imprescindible: les matemàtiques, les competències verbals i lectores, i en 

l’escriptura. El raonament espacial també és fonamental en qualsevol planificació de 

tasques.  

 

Cal tenir molt en compte els estudis en música d’aquest compendi perquè han 

demostrat sòlidament els beneficis que produeix la música en el desenvolupament 

del raonament espacial. 

 

El futur de la recerca de l’aprenentatge en arts 

La recerca futura en ensenyament artístic ha de tenir en compte les següents 

consideracions: 

• Cal fer un examen més concret sobre la transferència dels coneixements 

apresos en l’ensenyament artístic. 
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• Cal corregir el curt període de temps dels estudis en transferència de les 

arts visuals i la dansa. 

 

Molts estudis comparen grups amb experiència artística i grups que no en tenen com 

la millor forma per distingir els efectes. Aquesta metodologia no permet veure el 

comportament diferenciat entre els alumnes de classes en art: no podem distingir els 

alumnes que aprenen més en experiències artístiques dels que no en treuen tants 

beneficis.  

 

Enlloc de comparar les diferències entre grups concrets, la recerca s’hauria de 

centrar en explicar la relació entre els camps d’aprenentatge. Cal fer una recerca 

diferent si es pretén comprendre millor la transferència d’aprenentatges: 

l’aprenentatge és un fenomen situacional, interactiu i extremament complex. 

 

Cal esmentar l’aportació de Bransford i Schwartz a l’introduir una definició formal de 

transferència. Segons aquests autors, la recerca tradicional s’ha centrat en buscar 

els efectes directes de la transferència. En aquest sentit, la transferència es podria 

observar millor si els investigadors reformulessin les seves hipòtesis. 

 

La recerca futura ha de tenir com a objectiu analitzar els efectes de l’aprenentatge 

en arts a llarg termini, sobre l’aprenentatge futur, sobre els hàbits mentals o sobre la 

orientació a la resolució de problemes. L’anomenada Transferència amb T 

majúscula. 
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