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Resum: Aquest document presenta la investigació-acció sobre l’autoestima d’adolescents

de Programes de Formació Inicial (PFI) a través d’un projecte d’educació a través de les

arts (ETA) amb l’objectiu de desenvolupar la seva autoestima. El projecte musical va ser

aplicat durant el transcurs del curs 2020-2021 a Palau-solità i Plegamans, Barcelona.

L’alumnat va crear els seus propis instruments amb materials reciclats, va gravar la música i

la poesia per acompanyar-la parlant sobre el seu autoconcepte i reforçant la seva

autoestima.

A partir de la investigació d’aquest projecte es conclou que l’ETA fomenta el

desenvolupament de l'autoestima i l’autoconcepte dels adolescents sense el Graduat

d’Educació Secundària Obligatòria (GESO) i en risc d’exclusió social. Les conclusions

d’aquesta investigació també evidencien la validesa de l'educació a través de les arts com a

metodologia educativa tant per a l'adquisició de competències tant psicoemocionals com

les pròpies del mòdul de PFI.

Paraules clau: Educació a través de les arts, investigació basada en les arts,
adolescència, PFI, autoestima, autoconcepte, fracàs escolar.

Abstract: This paper presents action-research on the self-esteem of adolescents in Initial

Training Programmes (PFI) through education through the arts (ETA) project with the aim of

developing their self-esteem. The music project was implemented during the academic year

2020-2021 in Palau-solità i Plegamans, Barcelona. The pupils created their own instruments

with recycled materials and recorded music and poetry to accompany them, talking about

their self-concept and reinforcing their self-esteem.

The research of this project concludes that ETA fosters the development of self-esteem and

self-concept of adolescents in the Compulsory Secondary Education Graduate (GESO) and

in risk of social exclusion. The conclusions of this research also show the value of education

through the arts as an educational methodology for both the acquisition of psycho-emotional

competencies and the practices of the PFI module.

Keywords: Education through the arts, arts-based research, adolescence, PFI,
self-esteem, self-concept, school failure.
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Introducció
Aquest TFM és la memòria d’una investigació-acció realitzada durant el curs 2020-2021 al

Programa de Formació Inicial (PFI) de Palau-solità i Plegamans. El document que es

presenta és fruit del procés de recollida de dades i l’anàlisi d’aquestes per a respondre a les

preguntes d’investigació formulades al voltant de l’Educació a Través de les Arts (ETA) i

l’autoestima de l’alumnat adolescent del PFI.

Un cop justificada la tria de la temàtica d’investigació es presenta un marc teòric de

referència on s’aprofundeix en el que els autors i autores han dit sobre autoestima, l’ETA i

l’etapa psicoevolutiva de l'adolescència. També es mostren referents pràctics d’educadors i

educadores que utilitzen l’art en l’educació i que aporten una visió global de l’estat de la

qüestió.

El tercer punt del document és el marc metodològic. En aquest apartat es pot trobar la

descripció del disseny d’investigació, la mostra, els objectius i la pregunta d’investigació. Un

cop explicat i justificat el procés d’investigació i els referents metodològics es presenten els

instruments de recollida d’informació, explicant com s’apliquen i com s’han d’analitzar les

dades que se n’extreuen.

al punt 3.7 es contextualitza i explica el disseny d’ETA, s’especifiquen els objectius del

projecte així com la programació educativa per desenvolupar, aplicar i avaluar el projecte

educatiu.

El punt 4 sintetitza l’anàlisi de dades i resultats a partir dels instruments d’avaluació. En

aquest apartat s’hi pot trobar la informació obtinguda durant la recerca relacionada amb les

categories d’anàlisi i amb els instruments de recerca.

EL cinquè apartat: discussió dels resultats, compara els resultats obtinguts després de

l’anàlisi amb allò que diu la literatura.

Aquesta discussió dels resultats dóna pas a les conclusions que es poden extreure de tot el

procés d’investigació-acció així com la descripció de l’acompliment dels objectius de recerca

i les conclusions d’aprenentatge de l’investigador.

Cal recordar que aquest document és un TFM a tall de tesina predoctoral, així que el punt

número 7 mostra les limitacions de la recerca i reflexiona sobre allò que caldria millorar

durant l’elaboració de la tesi o en altres futures investigacions.

Al darrer apartat del document s’exposen les bibliogràfiques segons la norma de cites APA.

Complementàriament s’hi pot trobar una carpeta d’annexes amb el seu corresponent índex.
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1.Justificació
Durant la meva experiència professional com a tutor d’un Programa de Formació Inicial

(PFI), en concret d’un Pla de Transició al Treball (PTT) he pogut observar que l'autoestima

de l'alumnat és molt baixa. L’estudi de l’autoestima és recorrent en la recerca per a la millora

de la pràctica educativa. Sovint es troba associada al benestar psicològic (Sánchez i Barrón,

2003) i s'entén com una peça clau en el desenvolupament integral de la persona.

En concret, l’alumnat de PFI, joves de 16 a 21 anys sense el Graduat D’educació

Secundària obligatòria (GESO), acumula frustració a causa del fracàs durant el seu itinerari

formatiu, conformant un baix autoconcepte de si mateixos i en conseqüència una baixa

autoestima.

Aquest aspecte psicosocial, valoratiu i acomulatiu és l’eix de molts programes d’educació

emocional o d’educació en valors, i és habitual entendre-la com a factor clau en el

desenvolupament acadèmic de l’alumnat (Picazzo, L. 2009). S’ha observat com el fracàs

escolar suposa una disminució d’autoestima (Maddonni, P., 2014). També cal tenir en

compte que la baixa autoestima augmenta el risc d’exclusió social de l’alumnat que rebutja

el sistema educatiu habitual i que, sovint, no té aspiracions formatives ni laborals. L’alumnat

té un baix autoconcepte i no es creu capaç d’estudiar i aprendre dins d’un sistema educatiu

que els ha rebutjat amb la no certificació.

El PFI és una oportunitat per redefinir el seu itinerari formatiu. Un dels principals objectius

d’aquest curs és, tal i com es llegeix a la Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, fomentar

la reincorporació de l’alumnat al sistema formatiu millorant la seva autoestima.

Durant la meva participació en aquest programa he vist com les metodologies més actives,

pràctiques i col·laboratives han fomentat les ganes d’aprendre de l’alumnat i ha augmentat

la seva autoestima. En paral·lel, altres experiències educatives he pogut observar com l'art i

en concret la música, és una eina transversal per fomentar la participació i la inclusió de tot

l'alumnat així com el desenvolupament d'eines psico-socials com l'autoestima, la presa de

decisions o la gestió de les emocions.

L’aplicació d’un programa d’educació a través de les arts pot esdevenir quelcom innovador

en la metodologies habituals dels PFI, afavorint la transferibilitat de la investigació i de les

conclusions i aprenentatges derivats. Aquesta investigació-acció neix de les necessitats

observades durant la meva pràctica docent actual aportant un alt grau de desenvolupament

professional i elaborant una sèrie de propostes de millora i innovació educativa reals.
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2.Marc teòric
Aquesta recerca es basa en els fonaments teòrics presentats a continuació. El concepte

d’’educació a través de les arts i la definició de l’autoestima són els dos eixos teòrics sobre

els quals es construeix la investigació. En aquest apartat també s’hi poden trobar referents

pràctics que evidencien l’estat de la qüestió de l’educació a través de les arts, les arts

comunitàries i altres experiències artístiques dins del món de l’educació.

2.1 Educació a través de les arts

Abans de res diferenciem “les arts”(arts) de l’art (art). L’art és el concepte filosòfic al voltant

de la creació, allò intangible. En canvi, les arts s’utilitza com a concepte inherent a la

pedagogia, estretament lligat a l’educació i tenint en compte l’ampli ventall de disciplines.

Guthrie i Richardson (1999:25) descriuen les arts simplement com “allò fet pels humans”.

Entén doncs què les arts suposen destresa en la creació de quelcom bell o colpidor. Quan

diem “les arts” hi incloem totes les disciplines, des del ball fins al retrat a l’oli, passant per la

performance i la música de cambra, englobant les idees de transmissió cultural, herència,

ciutadania i creativitat (Bamford, 2006).

Les arts tenen un paper important en desenvolupar el refinament del nostre sistema

sensorial i en el cultiu de la nostra capacitat d’imaginació (Eisner, E. W, 2004), aportant una

llicència per experimentar, profunditzar, qüestionar i analitzar. És evident que els infants

senten plaer en la simple experimentació artística i sensorial, però a mesura que creixen

l’escolarització tradicional els allunya d’aquest gaudir en la creació artística. En el context

escolar, la formació artística "crea capacitats humanes inventives i crítiques perquè l'art

pugui seguir la seva trajectòria històrica de revelar, mitjançant els estils i les formes

estètiques de la pintura, escultura, música, dansa, literatura i dibuix, els diversos enteses i

sentiments de l'ésser humà sobre la natura i sobre la seva pròpia existència en el món

"(Siqueira, 2009, p.146). Polo, L. (2000) manifesta que la creació artística ens permet arribar

als sentiments més secrets i inenarrables; jugar amb els límits, sobrepassar-per mitjà de la

fantasia creativa, dialogar amb la realitat i la ficció, fer un viatge de retorn als orígens i tornar

per explicar-ho.

Pel que fa als aspectes sensorials, Eisner (2004) parla de com les arts ofereixen una

llicència per lentificar la percepció, per examinar atentament, per assaborir les qualitats que

en condicions normals intentem abordar amb tanta eficàcia que quasi no notem que són

davant nostre (Esiner, 2004, p.21).

A nivell cognitiu, Eisner remarca com les arts ens ajuden a desenvolupar la capacitat

d’observació i experimentació amb l’entorn, de situar-nos en l’altre, d’oblidar la literalitat i
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d'adquirir consciència cultural col·lectiva, però també consciència pròpia a partir de

l’autoconeixement i la reflexió. Alhora, ens conviden a desenvolupar la predisposició a

tolerar l’ambigüetat, a explorar allò incert, a aplicar un judici lliure de procediments i

normes preceptives. En las arts, la seu de l’avaluació és interna i la vessant subjectiva d’un

mateix té l’oportunitat d’entrar en acció (Eisner, 2004, p.22).

Aquesta exploració interna ens acompanya cap a l’autoconeixement, cap a l’acceptació d’un

mateix a partir de l’acceptació de l’altre. Aprenem a observar, a percebre i a imaginar, per

així entendre i acollir les diferències i poder entendre qui som.

L’educació a través de les arts o Education through Arts en anglès (ETA) és diferent de

l’educació artística. Bamford (2006) parla d’educació artística com aquella que té l’objectiu

de transmetre l’herència cultural, de fomentar la creació a partir d’un llenguatge artístic propi

i a contribuir en el seu propi desenvolupament. L’educació artística ( education in art) implica

l’ensenyament dels principis pràctics de les diferents disciplines artístiques, l’estimulació

d’una consciència crítica i sensible i de construir una identitat cultural. En canvi, l’educació a

través de les arts implica la visió de l’art com a un vehicle per l’aprenentatge de continguts

d’altres matèries o assignatures i com a subjecte per a l’aprenentatge global, en especial els

referents als aspectes culturals i socials (Bamford, 2006, p.21). Segons Bamford, qualsevol

programa educatiu que impliqui a les arts d’una manera significant i substancial tindrà un

major impacte en l’educació dels infants.

Resumint, l’educació artística ensenya disciplina artística, belles arts, i es centra en la

transmissió de l'herència cultural. En canvi, l’educació a través de les arts fa servir les eines

artístiques com a vehicle d’ensenyament-aprenentatge.

Aquesta percepció de l’educació artística pot resultar massa genèrica, però emmarca la

pràctica educativa tradicional al voltant de l’art. Una visió poc transversal, encasellada i

sovint amb poca innovació pedagògica. Wilson (1997) va determinar les principals

problemàtiques de l’educació artística tradicional:

-Les activitats proposades són majoritàriament procedimentals i enfocades a l’aprenentatge

tècnic més que en l’aprenentatge artístic (percepció, reflexió i creació).

- La creença que el desenvolupament artístic i creatiu de l’infant és un bé preuat i que

arribarà al seu punt àlgid amb la mínima influència adulta.

-La creença que l’actitud, les creences, els valors i els coneixements en relació a l’art poden

ser canviats dins de l’aula per a professors/es generalistes amb un coneixement artístic molt

baix.

Entenem doncs, que Wilson proposa una educació artística d’acompanyament a la

creativitat i la reflexió, que fomenti la percepció i l’anàlisi crític de l’art. També que l’adult ha

d’afavorir aquest desenvolupament amb un cert punt d’exigència acadèmica, sense

banalitzar la creació i sent un guia de l'aprenentatge de l'alumnat. Per altra banda remarca
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la necessitat de tenir un bon nivell de coneixement artístic per a ser docent de matèries

artístiques, abandonant la pràctica habitual de la docència des de la desconeixença. Sovint

el docent de visual i plàstica no té formació específica ni suficient per a conduir la classe

d’art, reduint així la qualitat d’aquesta i minvant la importància de l’art dins de l’escola.

Wilson (1997) descriu l’acció educativa artística tradicional i habitual com un esdeveniment

més proper al bricolatge i a la creació superficial que a l’educació al desenvolupament

artístic i Holt (1997) reafirma aquesta percepció detectant la manca d’intencionalitat i

direcció en l’educació artística. Sovint, l’educació artística tenia un baix nivell de disseny

educatiu i una gran mancança de programació coherent (Parmenter, 1995) esdevenint un

conjunt d’activitats sense fil conductor i que resulten “més divertides” que altres matèries.

Així es construeix la visió de l’educació artística com a assignatura complementària, quasi

com a un passatemps entre les assignatures de debò i es trivialitza la seva importància i

s’abandona la rigorositat en la pràctica educativa. Els i les docents reprodueixen activitats

que havien realitzat com a estudiants o inclús que realitzen a mode d’esbarjo, però no es

basen en referents pedagògics i artístics actualitzats ni innoven en la seva metodologia

d’ensenyament-aprenentatge (Bamford, 2006).

L’educació a través de les arts neix com a proposta restauradora amb els objectius de posar

l’art al centre de la pràctica educativa augmentant la transversalitat del coneixement,

trencant les fronteres entre matèries i afavorint el desenvolupament integral i crític tant a

nivell personal com acadèmic.

L’ETA té l’objectiu de transferir l’herència cultural als més joves, de capacitar-los per crear el

seu propi llenguatge artístic i de contribuir al seu desenvolupament global, tant emocional

com cognitiu. És per això que la influència de l’ETA es nota en l’àmbit acadèmic o personal.

Implica l’ensenyament-aprenentatge de diverses disciplines artístiques, l’estimulació de la

consciència crítica, de la sensibilitat i del foment de la construcció de la seva identitat

cultural. Bamford i Wimmer (2012) Afegeixen que hi ha una correlació entre l’atractiu de les

institucions escolars i l’arrelament de l’alumnat en centres on les arts, la cultura o

l'ensenyament i l'aprenentatge creatius tenen un pes important en el projecte educatiu del

centre. En aquest estudi conclouen que l’ETA fa més atractives les escoles.
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2.2 Autoestima

Existeixen moltes definicions de l’autoestima. Davant de la gran quantitat d’estudis al voltant

d’aquest concepte i de la freqüent confusió de d’idees com l’autoestima, l’autoconcepte, la

imatge pròpia o la acceptació s’opta per l’ús de la paraula autoestima en relació als

aspectes avaluatius-afectius (Garaigordobil, Durá i Pérez, 2005).

Per tal d’acotar i limitar la recerca i donada l’edat dels participants s’ha fet una aproximació

teòrica des de la perspectiva de la psicopedagogia del desenvolupament humà. Montoya i

Sol (2001) defineixen la autoestima com la capacitat o actitud interna amb la qual l’individu

es relaciona amb si mateix i el que fa que es percebi dins del món, d’una manera positiva o

negativa. Gonzalez-Arritia (2001) fa un recorregut sobre les diferents percepcions

conceptuals al voltant de l’autoestima, destacant que els éssers humans posseeixen una

imatge sobre si mateixos i les seves relacions factuals amb el medi ambient proper, així com

una jerarquia de valors i objectius els quals defineixen l’apreciació i valoració d’ells

mateixos. “Aquesta valors formen un model coherent a través del qual la persona intenta

planificar i organitzar la seva pròpia vida dins dels límits establerts per l’ambient social”

(Román, 1983, a González-Arratia, 2001, p.17).

L’autoestima s’ha entès tradicionalment com un component avaluatiu de l’autoconcepte

(Purkey, 1970; Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976) amb el qual els subjectes es creen una

imatge de si mateixos a partir del feedback que reben de la informació de les seves

interaccions amb els diferents rols socials (González-Pienda, Núñez, González Pumariega,

& García, 1997). També es concep com una avaluació qualitativa de les condicions i els

comportaments en que s’expressa el grau de satisfacció personal (Musitu, Román, and

Gracia, 1988).

S’ha establert una relació entre l’autoconcepte i l’autoestima amb la descripció d’un mateix:

“La relación entre autoconcepto (descriptivo) y autoestima (valorativa) es de naturaleza

jerárquica, la autodescripción sirve a la autovaloración positiva y ésta, a su vez, cumple

funciones de protección del sistema de las personas” (Garaigordobil, Durá i Pérez, 2005,

p.54). Veiem doncs, que l’autoconcepte s'entén com un concepte més ampli i que contempla

més dimensions. Cardenal i Fierro (2003) defineixen l’autoconcepte com un conjunt de

judicis descriptius i avaluatius respecte d’un mateix mentre que l’autoestima és l’element

valoratiu dins d’aquest judici que és l’autoconeixement.

És a dir, l’autoconeixement i l’autoconcepte és una descripció a priori objectiva, però que

inclou l’autoestima: la valoració subjectiva des del respecte i la confiança en un mateix. Dit

d’una altra manera: l’autoconcepte és què veiem i l'autoestima és com ho veiem.

Així i tot en aquesta recerca es parla d’autoestima incloent-hi l’essència de l’autoconcepte.
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Estudis com el de Garaigordobil, Durá i Pérez (2005) asseguren que l’autoestima esdevé un

factor de protecció envers els problemes psicopatològics durant l’adolescència i evidencien

l’estreta relació de la mancança d’aquesta amb l’aparició de possibles problemes patològics

tals com la obsessió-compulsió (E. Biby, 1998) (aquest estudi també el relaciona amb la

somatització i els desordres alimentaris), la sensibilitat interpersonal (Y. Kim, 2003) o la

depressió (Alfeld i Sigelman, 1998; Fan i Fu, 2001). L’estudi d'Alfred i Sigelman (1998) es

centrava en les diferències de gènere envers la depressió durant la transició escolar,

concloent que l’autoestima tenia una relació negativa amb la depressió. Tot i no observar

diferències significatives en l’autoconcepte pel que fa al sexe si en trobà en l’autoconcepte

resultant d’aquesta transició. Els homes s’adaptaven millor a la universitat i la seva

autoestima acabava sent més alta que la de les dones.

Es poden trobar també estudis que relacionen un baix nivell d’autoconcepte amb el baix

rendiment acadèmic (García-Bacete y Musitu, 1993; González, Tourno i Iriarte, 1994) i altres

on es conclou que una baixa autoestima es pot relacionar amb la inadaptació escolar

(Aunola, K., Stattin, H. i Nurmi, JE., 2000). Aquestes relacions no es confirmen de manera

directa en d’altres estudis com el de Leondari, A. i Giamalas, V. (2000), però sí que es troba

una relació entre la baixa autoestima i les conductes de retirament social (Lawrence, B. i

Bennet, S., 1992). Pel que fa a la adaptació social l’autoconcepte s’entén com un factor

facilitador ( Garaigordobil, Durá i Pérez, 2005).

També s'entén com un factor neutralitzador dels sentiments d’inferioritat, permetent

accentuar la percepció satisfactòria de la vida, fomentant l’autonomia personal, establint

relacions interpersonals, socials i culturals de manera igualitaria i satisfactòria amb l’entorn i

amb un mateix (Alcántara, 1993).

2.2.1 Dimensions de l’autoestima

Martín-Albo, et. al (2007, p.460) descriuen les dimensions de l’autoestima:

● Dimensió acadèmica: que fa referència a la percepció dels individus sobre la qualitat

del seu paper com a estudiant.

● Dimensió social: fa referència a la percepció que tenen els subjectes i la seva

actuació en les relacions socials.

● Dimensió emocional: implica la percepció de les persones sobre el seu estat

emocional
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● Dimensió familiar: referida a la percepció de la seva implicació, participació i

integració en l’àmbit familiar

Dimensió física: que fa referència a la percepció que tenen els subjectes sobre el

seu aspecte i condició físics.

Aquestes dimensions acoten el concepte, apropant-nos cap a una definició més concreta

del que és l’autoestima. Entenem doncs, que és una definició valorativa del nostre propi

ésser, tenint en compte el nostre jo acadèmic, social i familiar, de la pròpia concepció física

i de la nostra gestió emocional. Aquesta definició és valorativa i comporta un judici de valor

el qual determina el nivell d’autoestima. És una valoració de com ens relacionem amb el

nostre entorn i com acceptem (o no) la nostra forma física i  emotiva.

Donada la mostra d’aquesta recerca cal fer cert èmfasi en la dimensió acadèmica.

Recordem que l’alumnat de PFI no té el GESO. El fet de no certificar l’educació secundària

suposa una retroalimentació negativa per part del professorat i de les famílies. Aquest

feedback constitueix un factor determinant en la construcció de l’autoestima (Gorrel, 1990).

També disminueix la seva autoestima el fe de comparar-se amb la resta d’alumnat que sí

que s’ha graduat (Davis, 1966). Aquests es veuen com el peix petit davant del peix gran

(Marsh i Parker, 1984) ja que el seu estàndard de comparació és més alt comportant

aquesta diferència una disminució de l’autoestima.

Hom pot entreveure que el fracàs escolar disminueix l’autoestima, però no s’ha pogut

demostrar que l’èxit escolar comporti sempre una autoestima alta (Bloom, 1976) o que

l’autoestima sigui un factor facilitador de l’èxit acadèmic.

2.3 Adolescència

El terme adolescència es deriva del verb llatí adolescere, que significa crèixer o arribar a

l'edat adulta, per tant, es refereix a una fase de desenvolupament en el cicle vital humà que

es situa entre la infància i l’adultesa.

Gouws, E et.al (2000) parlen, des d’una perspectiva sociopedagògica, de l’adolescència

com una etapa en que el desenvolupament de la persona es veu altament condicionat per

factors de risc, fins ara desconeguts per a ells, com la delinqüència, l’ús i l’abús de les

drogues, la transmissió de malalties sexuals o l’atur. Els adolescents han d’afrontar la

transició cap a la vida adulta i l'adquisició de responsabilitats en un període força curt on

sovint sorgeixen sentiments de rebuig d’aquestes responsabilitat i/o de l’autoritat que els

recolza, ja sigui l’institució escolar, la família o el propi sistema social.
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Tal i com afirma Gaete, V. (2015) l'adolescència és una etapa en la qual ocorren canvis

ràpids i de gran magnitud, que porten a la persona a fer-se tant biològica, com a psicològica

i socialment madura, i potencialment capaç de viure en forma independent. Són tasques del

desenvolupament d'aquest període, la cerca i consolidació de la identitat i l'assoliment de

l'autonomia. Si bé constitueix un procés d'alta variabilitat individual quant al seu

començament i terme, a la progressió a través de les seves etapes, a la sincronia del

desenvolupament entre els diversos àmbits i en altres aspectes, el desenvolupament

psicosocial d'aquest període tendeix a presentar característiques comunes i un patró

progressiu de 3 fases: adolescència primerenca, mitjana i tardana.

Aquesta recerca es basa en una investigació-acció amb alumnat d’entre 15 i 19 anys

partenyent doncs a l’etapa de l’adolescènciamitjana (dels 15 als 17 anys) i tardana ( dels 17

als 19) d’acord amb la categorització de Gaete, V. (2015).

Erikson a Muuss, R. E., Velder, E., & Porton, H. (1996). va definir l’adolescència com una

etapa en la qual la conformació de la identitat és l’aspecte clau del desenvolupament de la

persona. Definir qui som i què ens diferencia de la nostra família i de la resta de persones

L'assoliment d'una identitat personal cap a fins de l'adolescència i començaments de

l'adultesa involucra diversos aspectes: l'acceptació del propi cos, el coneixement objectiu i

l'acceptació de la pròpia personalitat, la identitat sexual, la identitat vocacional, i que el jove

defineixi una ideologia personal (filosofia de vida), que inclogui valors propis (Muuss, R. E.,

Velder, E., & Porton, H., 1996).

La definició d’aquesta identitat també es veu condicionada pel rendiment escolar i per les

dimensions de l’autoestima abans esmentades. L'escola és una de les fonts més importants

de socialització durant l'adolescència. També és un dels llocs on més temps passa

l'escolar,és evident la importància que aquest context té en el seu ajust psicosocial

(Otero-López,J.M. 2001): per exemple, en nombroses recerques s'ha estudiat l'associació

existent entre determinades característiques del context escolar i el tipus de relació que

s'estableix amb els professors i iguals, i l'autoestima de l'adolescent (DuBois,D., et.al,1998;

Fering,C.,& Taska,L., 1996; Parra,A., et. al, 2004).

2.4 Estat de la qüestió

Es pot observar que situar l'art al centre del currículum és una tendència creixent a Europa

(Eurydice: Arts and Cultural Education at School in Europe, 2009), però també que sovint és

més aviat un aspecte polític i formal que un canvi real i portat a la pràctica (Bamford i

Wimmer, 2012). L’art segueix sent una de les anomenades matèries maries i encara resulta

habitual haver de justificar la seva presència a l’aula. Potser ens trobem en un bon punt per

recordar un fatídic antecedent. L’educació artística i la percepció d’aquesta com a matèria
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clau en el desenvolupament integral de l’alumnat va arribar al punt de fragilitat màxim amb

la llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

(anomenada popularment com a llei Wert i abreujada com LOMCE). Aquesta llei deixava a

l'educació artística, relegant-la la majoria dels cursos a l'optativitat i partia de la premissa de

què la millora en educació es dona a partir de matèries mesurables amb estàndards de

medició permanents (PISA i TIMSS a nivell internacional). Aquests es consideraven els

vertaders reguladors objectius de l’ensenyament (Ruiz, R. 2015).

Tot i que aquesta llei ja és obsoleta, seguint la dinàmica de canvi de llei educativa a cada

canvi de govern, l’actual llei educativa (LOMLOE) pràcticament elimina les arts visuals del

currículum escolar (Ruiz, R. 2020) plantejant un repte: alfabetitzar a un alumnat en constant

contacte amb allò digital però amb poques eines per a una percepció i reflexió crítica ni una

creativitat acord a les eines i el llenguatge actuals. Els professors d'arts haurien de ser

experts en imatges, i haurien de reivindicar aquesta realitat si hi ha intenció de renovar

l'educació artística, posant-la en el lloc que mereix dins del sistema educatiu (Buckingham,

2008). De la mateixa manera que ha passat amb llenguatges com el matemàtic o el verbal

en els que els seus especialistes han pres força en el panorama escolar, des de l'educació

artística s’ha d'assumir que el nostre llenguatge és el de les imatges (Duncum, 2015). Per

tant, i més enllà del concepte d'alfabetització visual, que ja ens resulta molt familiar (Dondis,

2017), el que hem de fer és prendre partit per l'ensenyament de les imatges. És una cosa

que la ciutadania necessita, i els educadors poden fer un meravellós treball de

conscienciació al respecte (Benjamin, 2003).

La pandèmia i les situacions adverses que genera, com els confinaments o estats

d'excepció, han portat a les llars i als la resta d'espais privats, molt més art i educació

artística de la qual mai s'havia pogut veure fora de les aules. Aquesta situació facilitadora

per a la pràctica de les arts, que encaixa i es correspon amb el gran auge que ve prenent la

pràctica artística en general, contrasta amb la poca presència de les arts en el currículum

oficial (Huerta, R. i Domínguez, R., 2020).

2.4.1 Referents de projectes artístics inclusius musicals

En aquest context neixen alternatives a la cultura escolar hegemònica, referents per al

projecte d’educació a través de les arts que utilitzen l’art, la música i la cultura visual com a

eina de desenvolupament personal, social i formatiu.

Després de la recerca de diferents projectes inclusius d’educació de les arts s’ha optat per

presentar-ne tres nacionals i 3 internacionals. També es parla del concepte d’arts

comunitàries, una visió artística a l’alça i molt present en les propostes d’innovació

pedagògiques actuals.
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2.4.1.1 Versembrants

Versemblant es descriu al seu lloc web com una escola popular itinerant. Aquest projecte

pretén fomentar la consciència del jovent mitjançant l’art urbà i el hip-hop. Duen a terme

tallers de rap, de producció i d’arts plàstiques al voltant de temàtiques com el racisme, la

xenofòbia o el sexisme. Volen posar l’estètica al servei de la crítica, en un procés creatiu del

qual els protagonistes no siguin els talleristes, sinó aquelles participants que creant i

repensant el seu entorn s’autotransformin. El seu lema: La filosofia de la praxi feta rap.

Aquesta proposta educativa té com a destinataris tant l’alumnat que cursa l’educació

secundària (ESO, Batxillerat i FP), com joves de tot tipus de centres educatius, centres

residencials, d'educació en el lleure… Versembrant també ofereix formació i eines per als

professionals i persones que conformen l’entorn educatiu (mares, pares, tutors legals,

professorat, entitats…).

Busquen potenciar la creativitat artística a tots els nivells (musical, escrita i visual) entre la

gent jove, a la vegada que fomentar la capacitat de reflexió i crítica davant situacions de

discriminació, com poden ser el masclisme, l’homofòbia, el racisme o l’auge de l’extrema

dreta, així com altres temàtiques d’interès actual i d’especial influència entre el jovent

(consum de drogues, les xarxes socials, el bullying, els rols de gènere…). Durant el procés

creatiu i mitjançant dinàmiques robustes, es pretén empoderar els i les joves en les seves

capacitats i es fomenta la cooperació i la cohesió de grup.

L’equip és transversal i compta amb l’alba (Bitah): rapera i psicòloga, el Pau Llonch: raper,

escriptor, periodista i economista, Joel (Fetitxe 13): graffiter i Patxi Vazili: Productor musical.

En el seu espai web posen a disposició d’educadors i educadores un catàleg pedagògic on

marquen els objectius del projecte:

● Potenciar la creativitat

● Treballar per assolir una reflexió crítica

● Convertir l’art en exercici de cooperació

● Facilitar l’apoderament de la gent jove

La metodologia que segueixen es basa en l’aprenentatge vivencial a través de la realització

de tallers, amb una metodologia que es caracteritza per ser integral, dinàmica, flexible i

sempre en construcció, la qual es centra en la vinculació i la confiança entre les persones

talleristes i l’alumnat i la complicitat d’altres membres de l’entorn educatiu com ara famílies,

professorat, agents socials, etc. Els tallers es realitzen majoritàriament als instituts, tot i que

també es desenvolupen en d’altres espais vinculats a la joventut i l’educació en el lleure.
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Les sessions es dissenyen de forma conjunta amb els centres participants, que determinen

els valors i problemàtiques socials que es volen treballar i es tenen en compte les

necessitats de cada grup.

Per a més informació visiteu el seu lloc web www.versembrant.cat o el seu catàleg

pedagògic

Imatge 1: Participants del projecte Versembrants amb l’educador Pau Llonch.

2.4.1.2 Rispect- Xiula

Xiula és un grup de música per a tots els públics amb un gran compromís educatius. Els

seus membres provenen del món de l'educació social i de la psicologia, en concret de la

teràpia Gestalt. Aquesta visió els porta a entendre la música com quelcom guaridor i com

una eina d’intervenció socioeducativa. Paral·lelament a la seva hiperactivitat musical (l’any

2019 van realitzar 214 concerts) realitzen sessions educatives per a centres escolars de tota

mena.

Segons diuen en el seu espai web les sessions educatives són un espai on els dos

educadors-músics del grup ofereixen un seguit de dinàmiques per treballar diferents temes

a partir de la música i el treball vivencial.

-Sessió estràbics: A partir de la cançó Mirada Estràbica s’ofereix treballar el tema de la

diversitat amb un reconeixement de les pròpies característiques i qualitats i una sèrie de

dinàmiques per saber apreciar les de l’altre, en una sessió on el grup millorarà la cohesió i

l’estima a la diferència. Acabaran escrivint els seus versos de la cançó i gravant la seva

“MIRADA ESTRÀBICA”.

-Sessió rispect: A partir de la cançó Rispect (trap anti-bullying) es presentarà el tema de

l’assetjament i com podem fer-li front. És una sessió pensada per descobrir eines,
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estratègies i processos interiors per poder gestionar les pròpies necessitats i poder canviar,

en un procés de deconstrucció, la relació amb l’altre.

-Sessió aquí i ara: A partir de la cançó Deshanti Mantra on es treballaran els espais

d’atenció, meditació i interioritat. Es canten mantres, es descobreix la respiració i es cerca

la manera d’estar presents en l’experiència de viure.

imatge 2: El grup Xiula en una de les seves sessions educatives.

Per a conèixer més projectes podeu visitar el seu web: web www.xiula.cat

2.4.1.3 Basket beat- Josep M. Aragall

Aquest projecte d’intervenció educativa basat en les arts comunitàries i liderat per Josep M.

Aragall, musicoterapeuta i educador social especialitzat en l’ús de les arts, que utilitza el

moviment i la música per a la promoció del desenvolupament sociocomunitari. És una

activitat educativa, col·lectiva, corporal i artística en la qual es genera un espai de noves

formes de relació social a través de diverses dinàmiques grupals i experiències musicals

que, a la vegada, són l’instrument per generar situacions, diàlegs, posicionaments,

aprenentatges, demandes i preguntes al voltant del món que estem construint entre totes.
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Tal i com descriuen en el seu lloc web als tallers de Basket Beat, els participants són

interpel·lats d’una manera objectiva, a partir de les coses que succeeixen en l’aquí i ara,

amb els seus propis comportaments i l’efecte que aquests tenen sobre els altres.

El treball de les educadores de Basket Beat parteix del compromís en decodificar, primer en

nosaltres mateixes, tots els aprenentatges que tenen els nostres cossos així com les

nostres maneres d’expressar-nos en relació al gènere-sexe-sexualitat, els abusos de poder i

la individualitat, entre d’altres. Aquesta tasca sistemàtica incrementa la presa de consciència

dels participants entorn aquestes situacions de desigualtat.

La proposta neix del projecte Basket Beat realitzat a Vancouver per Michael Rosen, el

director de la Mas Movement Dance School. Aquest descriu el Basket Beat com una bona

manera d’ensenyar a les persones a treballar juntes i a crear consciència de grup. És una

manera accessible d’aprendre música i ens ofereix un espai on poder prendre riscos i ser

creatius, d’una manera simple, segura i col·laborativa.

Josep Ma. Aragall també és l’autor del llibre “Les arts comunitàries des de l’educació social:

l’experiència del Basket Beat” (2017) En aquest llibre, amb una narració eminentment

didàctica entre la pràctica, la recerca i la teorització, i des del compromís amb les persones,

el reconeixement de les seves capacitats i la crítica social, es dona resposta a aquestes i

moltes altres preguntes mitjançant el relat en primera persona d’aquells que estan cada dia

incomodant les institucions i acompanyant les persones.

Imatge 3: Participants en el projecte Basket Beat

Aragall és també el director del festival d’arts comunitàries de Catalunya, nascut amb els

objectius de:

-Reconèixer el protagonisme de les comunitats com a creadores

-Facilitar espais de trobada entre persones: ciutadans, participants, professionals i públics.

-Fer valdre el vessant polític de les arts comunitàries
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-Construir espais de reflexió per tal d’acompanyar la professionalització, ètica i dinàmiques

del sector.

-Debatre la institucionalització i despolitització que estem vivint com a moviment.

-Confrontar els models culturals i de governança per generar espais de cultura democràtica

-Visibilitzar Catalunya en el mapa internacional de les arts comunitàries

2.4.1.4 Orquesta de instrumentos reciclados de Cateura

L'Orquestra d'Instruments Reciclats de Cateura dirigida per Favio Chávez està conformada

per nens, nenes, adolescents i joves d'escassos recursos que viuen a la comunitat de

Bañado Sud situada al voltant de l'abocador Cateura d'Asunción, Paraguai. La característica

distintiva del grup és la interpretació d'obres musicals amb instruments reciclats elaborats a

partir d'escombraries rescatades de l'abocador.

Els instruments de l'Orquestra imiten violins, violes, cellos, contrabaixos, guitarres, flautes,

saxos, trompetes i instruments de percussió. L'Orquestra té per objectiu desenvolupar un

procés de formació adreçada a nens i joves que viuen en condicions precàries i en estat de

vulnerabilitat, a través de la música com a element motivador i de promoció per als nens i

joves de manera que aquests visquin experiències que els ajudin a aprendre, a romandre a

l'escola, desenvolupar la seva creativitat ia tenir accés a oportunitats per millorar el seu

futur. En la següent imatge podem veure un dels instruments creats per a l'orquestra i que

ens serveix de referència per a la creació d’instruments dins del projecte d’ETA.

Imatge 4: Instruments de la Orquestra Cateura
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2.4.1.5 Sonidos de la tierra

Sonidos de la Tierra és un innovador programa d'emprenedoria social, reconegut per la

UNESCO pel seu gran impacte transformador en les comunitats rurals. Utilitzen la música

per crear capital social i reduir la pobresa.

El programa va ser creat pel Mestre Luis Szarán, director d'orquestra, compositor,

investigador musical i emprenedor social, l'any 2002 i des de llavors promouen la formació

d'escoles de música, agrupacions corals i orquestrals, associacions culturals o societats

filharmòniques, tallers de lutheria i beques de perfeccionament a líders musicals.

En concret ens fixem en el projecte d’instruments reciclats H2O “El sonido del agua”:

Aquest és un innovador projecte de conscienciació per a la cura de l'aigua a través de la

música impulsat per 50 Orquestres H2O de Sons de la Terra, situades al voltant de fonts

d'aigua. El projecte s'implementa gradualment en 44 comunitats de la Xarxa Sons de la

Terra, en 12 departaments de el país durant els propers 3 anys amb el propòsit de promoure

la incorporació de bones pràctiques ambientals i culturals utilitzant instruments reciclats

vinculats a l'aigua i desenvolupant campanyes de sensibilització i participació comunitària.

Amb instruments fets de materials reutilitzats relacionats a l'aigua com ampolles, bidons,

mànegues, conductes, embuts, etc., H2O busca sensibilitzar sobre la cura de l'aigua.

Aquesta agrupació és l'orquestra emblema d'H2O Sons de l'Aigua, un projecte a nivell

nacional de neteja de les conques i educació ambiental a través de les orquestres de la

Xarxa Sons de la Terra. El repertori habitual de l'agrupació inclou músiques de pel·lícules

inspirades en l'aigua, com Titanic, Pirates del Carib, Yellow submarine, etc., música

paraguaiana i obres del repertori universal.

Imatge 5: Músics del projecte “sonidos de la tierra” amb els seus instruments
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L'orquestra es va presentar al costat de Berta Rojas i Paquito de Rivera al Banc Central de

l'Paraguai, en la Catifa Vermella dels American Music Awards 2012 al Teatre Nokia de Los

Angeles, en el Sorteig de la Copa Libertadores 2014, amb el cantant i ambientalista

nord-americà Jack Johnson durant el primer concert verd a Paraguai, i també va gravar un

disc digital amb bandes nacionals de rock.

A través d'aquesta orquestra busquen difondre el missatge simple però urgent: el de la

conservació de l'aigua com a recurs que s'esgota si no el cuidem adequadament. Volen

impulsar al fet que la gent faci petites accions diàries per tenir cura del valuós recurs.

2.4.1.6 Arts comunitàries

Culture Pour Tous de la ciutat de Montréal fa, en vint definicions curtes, una revisió de la

literatura dels últims deu anys. D’aquestes en destacarem la de l’art comunitari:

L’art comunitari és un procés creatiu col·laboratiu que implica el treball conjunt entre l’artista

i la comunitat. El procés creatiu parteix d’una creació compartida on totes les persones

implicades comparteixen la presa de decisions i l’elecció de les fases i accions creatives. En

aquest context, es posa en valor tant el procés com el resultat, que acaben sent altaveu de

les experiències vitals dels participants i del/s artista/es i es focalitza la mirada en la

transformació social (Serra, L., 2018).

El concepte comunitari d’aquesta visió artística deriva de la publicació de Williams i

Raymond (1983), Keywords “vocabulary of culture and society” on descrivia el terme

comunitat com una organització social que avui dia gestors, artistes, promotors i

organitzacions relacionades amb l’art, l’educació i la societat encara utilitzen quan fan

referència al sentiment de pertinença i identitat, a la idea entorn al compartir característiques

i interessos similars i al fet de conviure en un mateix territori. Aquest triple aspecte ha estat

perpetuat i difós per Sánchez (2007) que en el seu manual defineix el terme com “un grup

social arrelat, autoconscient i integral” que es pot donar a tres dimensions: la territorial o

geogràfica que comprèn la regió, el municipi, el veïnat o el grup ètnic; la psicològica i la

sociocultural que pot abraçar l’orientació sexual, el gènere i l’ocupació laboral, entre d’altres.

La industrialització i la globalització han desgastat el sentit de la comunitat natural -entesa

com una forma d’organització social solidària- i l’ha substituïda per la relació nascuda

d’interessos compartits i d’individus autònoms que reclamen els seus drets.
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3. Marc metodològic
En aquest apartat es descriurà com es desenvolupa la investigació, sota quin paradigma es

concep, quina metodologia exerceix de marc referencial i com s’ha recollit i analitzat la

informació d’aquesta recerca.

3.1 Aproximació metodológica

Aquest TFM es troba dins del paradigma socio-crític, ja que un dels seus objectius és

millorar una realitat socioeducativa, en aquest cas l’autoestima i l’autoconcepte dels

adolescents. A partir del procés d’investigació no només es vol contestar una pregunta o

contrastar un supòsit, sinó que té intencionalitat transformativa.

La metodologia emprada per a aquesta recerca és qualitativa, de manera que s’estableix

un procés actiu, sistemàtic i rigorós de recerca orientada a l’estudi dels significats de les

accions i la vida social. Aquesta metodologia es basa en l'observació i la descripció

detallada de fets, accions ,situacions i interaccions i utilitza eines de recollida d’informació

qualitativa tals com l’entrevista, les graelles d'observació o els grups focals.

Degut a la varietat d’estratègies de recollida d’informació i a la combinació del rol

investigador-docent, així com l’aplicació d’estratègies pròpies de la investigació basada en

les arts aquesta recerca té una metodologia mixta.
En concret, la investigació s’inscriu en el model de l’investigació-acció descrita per Elliott

(1993) com aquell estudi d’una situació social amb l’objectiu de millorar la qualitat d’aquesta

acció. És a dir, es comprehen per canviar i millorar, la recerca té un esperit transformador i

busca la millora d’allò que observa i per tant es qüestiona allò que cal canviar.

Aquesta línia d’investigació és creada per Kurt Lewin a mitjans del segle XX realitzant

l'estudi científic de les relacions humanes i centrant-se en el canvi d’actituds i prejudicis en

la millora de la qualitat d’aquestes ( Pérez, S. 1990). Cal puntualitzar que en aquest cas

concret parlem d’una pràctica de la investigació-acció, ja que és el propi educador que

realitza una anàlisi reflexiu sobre la seva pròpia pràctica educativa. L’investigador i

l’educador són la mateixa persona. Tal i com remarca Dewey (1933, a Latorre, 2003) és molt

important que sigui el propi docent qui reflexioni sobre la seva pràctica educativa, integrant

les observacions de les teories que puguin sorgir dels processos

d’ensenyament-aprenentatge.
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La investigació-acció consta de quatre fases ben diferenciades: La planificació o pla d’acció,

l’acció, l'observació i la reflexió. És la rigorositat en l'observació i en la recollida i anàlisi de

les dades la que converteix a la acció en investigació (Morón, M., 2011).

Inscrita en el paradigma d’investigació socio-crítica, el TFM parteix d’uns valors compartits

per realitzar una investigació dinàmica i en la qual l’investigador es relaciona de manera

directa i pràctica amb els participants, essent un subjecte més.

És per això que en concret es pren com a model la investigació sociocrítica. Es parteix de

l’anàlisi d’una acció educativa pròpia, detecten una problemàtica en el context social i

educatiu per superar-la amb una sèrie d’estratègies d’intervenció a partir de la creació

artística. És segueix doncs, el cicle d’investigació proposat per Whitehead (1991) i sintetitzat

per Latorre (2003 p.38):

En aquest cas, l’investigador ha experimentat el problema de la mancança d’autoestima de

l’alumnat de PFI, imagina una solució basada en l’educació a través de les arts, dissenya i

aplica un projecte d'intervenció educativa, avalua els resultats i modifica la seva pràctica

educativa en relació a les conclusions extretes. Durant tot aquest procés es recullen,

sintetitzen i analitzen dades de manera rigorosa, esdevenint així una investigació, no només

una avaluació de la pròpia pràctica educativa.

Donada l’especificitat de la realitat observada i del context educatiu en el que es du a terme

la recerca cal afegir l’enfocament metodològic de l’estudi de cas. Aquest procés de

recollida i anàlisi de dades es du a terme en un espai físic i temporal molt concret, amb una

mostra força reduïda i específica i, tot i que alguns dels resultats són extrapolables a altres
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realitats, les conclusions que se’n deriven són fruit d’una mirada propera i específica.

L’estudi de cas ens permet entendre amb profunditat un fenomen concret de la vida real

(Stake, 1994) i es caracteritza per un disseny obert i flexible facilitador de processos

espontanis i imprevisibles que condueixen a la construcció de coneixement heurístic, que

pretén comprendre el cas, aportar nous significats i ampliar l’experiència. Aquest també és

inductiu, ja que arriba a generalitzacions, conceptes i hipòtesis a través dels procediments

d’inducció: s’arriba a conclusions generals a partir de dades particulars (Merriam, 1998).

Com ja s’ha esmentat, l’enfocament d’aquesta investigació, tot i ser mixte, es centra en el

camp de la investigació basada en les arts (IBA) o en anglès Arts Based Research (ABR)

(Cahnmann-Taylor i Siegesmund, 2008; Knowles i Cole, 2008; Leavy, 2017; Liamputtong i

Rumbold, 2008; McNiff, 2008).

La investigació a través de les arts utilitza les diferents disciplines artístiques observant i

creant transformacions socioemocionals. La creació és generadora “d’un procés mitjançant

el qual es produeix/ s’elabora/ es construeix quelcom novedós i/o original que ocasiona una

millora o innovació” M. Morón (2011, p. 147), però també es pot entendre com un

creixement (Bergson a Ferreter, 1991).

La IBA crea visions i representacions de la realitat psicosocial que no es podrien observar

d’una altra manera i entén que aquestes representacions són sempre incompletes i parcials

(Barone i Eisner, 2011). És per això que la subjectivitat en la interpretació dels fets i l’anàlisi

dels resultats no és quelcom que jugui en contra d’aquesta metodologia, sinó que serveix de

catalitzador per a l'acció educativa i expandeix, amplia allò que sabem i les nostres visions i

percepcions sobre la comprensió de la realitat (Pagès, J. V., 2019, p. 4).

Aquest marc comporta un gir cap a la difuminació de les fronteres entre l’aproximació

qualitativa i la quantitativa, entre el que és ciència i el que és art, afavorint la narrativa

artística més centrada en l'ésser humà, en les seves intencions, experiències, desitjos i

necessitats (Bruner, a Hernández F. 2008). D’aquesta manera els processos creatius i

artístics es troben presents en diferents fases de la investigació, tant a l’hora de presentar

evidències, analitzar-les i interpretar-les, com en el procés de redacció o escriptura de la

pròpia investigació. Ja que les metàfores, els símbols, els materials i els projectes artístics

són en si mateixos generadors de teoria (Pagès, J. V., 2019).

Amb aquesta mirada de l’art com eix de la investigació neix L'A/R/Tography. Aquesta és

una metodologia d'investigació basada en la pràctica artística i educativa (Sullivan, 2004)

dedicada als actes d'indagació a través de les arts i l'escriptura (vegeu Irwin & de Cosson,

2004; Irwin & Springgay; Springgay, Irwin & Wilson Kind, 2005; Springgay, Irwin & Kind) el

mateix nom exemplifica aquestes característiques al posar l'art i la grafia, i les identitats
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d'artista (artist), investigador (researcher) i professor (teacher) (a / r / t), en relacions

contigües.

Cap d'aquests trets és sobreposat sobre un altre, ja que les relacions es produeixen

simultàniament en el temps i l'espai. A més, els actes d'investigació i les tres identitats es

resisteixen a les categoritzacions modernistes adoptant conceptualitzacions

postestructuralistes de la pràctica (per exemple, Bickel, 2004; de Cosson, 2002, 2003). Al

posar l'accent en la pràctica, es passa de qüestionar qui pot ser un artista, un investigador o

un educador o què és l'art, la investigació o l'educació, a preguntar en quin moment una

persona és un artista, un investigador o un educador i quan una experiència és art,

investigació o educació (Kingwell, 2005). Aquestes són distincions importants, ja que

resideixen en les relacions rizomàtiques de la investigació.(Irwin, R. et. al. 2006).

El rols de músic (A), investigador (R) i professor (T) conflueixen fent que l’A/R/Tography de

Sullivan (2004) sigui un referent metodològic per a aquesta investigació.

Hernández (2008) descriu, de la mà de Barone i Eisner (2006), la següent caracterització de

la IBA:

● Utilitza elements artístics i estètics. Mentre que la majoria de la recerca en

Humanitats, Ciències Socials i Educació utilitza elements lingüístics i numèrics,

l'anava empra elements no lingüístics, relacionats amb les arts visuals o

performatives..

● Busca altres maneres de mirar i representar l'experiència. A diferència d'altres

perspectives d'investigació, no persegueix la certesa sinó el realç de perspectives, la

senyalització de matisos i llocs no explorats. Per això no persegueix oferir

explicacions sòlides ni realitzar prediccions 'fiables', sinó que pretén altres maneres

de veure els fenòmens als quals es dirigeix l'interès de l'estudi.

● Tracta de desvetllar allò del que no es parla. No pretén oferir alternatives i solucions

que fonamentin les decisions de política educativa, cultural o social, sinó que

planteja una conversa més àmplia i profunda sobre les polítiques i les pràctiques

tractant de desvetllar allò que se sol donar per fet i que es naturalitza.

El desafiament de la IBA és realitzar preguntes inplantejables des d’altres metodologies. En

certa manera, el que pretén és més aviat sugerir preguntes que proposar respostes.

És per aquesta naturalesa reparadora i introspectiva de l’art alhora que innovadora i

participativa que s’opta per la investigació basada en les arts com a mètode principal de

recerca. Aquesta metodologia d’investigació esdevé el paraigües d’una metodologia mixta

que de la mà de la investigació-acció i de l’estudi de cas utilitza qüestionaris, entrevistes i
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grups focals per recollir i analitzar dades d’una pràctica educativa pròpia i una problemàtica

observada, imaginar una solució, aplicar-la, avaluar-la i redefinir la pràctica educativa tot

generant coneixement i conclusions que es puguin aplicar a altres realitats.

És justifica així la gran presència de fotografies en aquest document i utilització del

llenguatge audiovisual (veure annex 1) com a eina de recollida de dades i inclús com a

resultat de la investigació. Mason (2002) i Sclater (2003) han posat l'èmfasi en la rellevància

dels mètodes utilitzats en la IBA, en la mesura que consideren que els dibuixos, les històries

o la utilització de vinyetes o fotografies no només actuen com disparadors en una entrevista,

sinó que poden també ajudar a connectar abstraccions ideològiques amb situacions

específiques, al utilitzar tant elements personals com col·lectius de l'experiència cultural.

Els participants en aquesta van elaborar una cançó i un videoclip amb els instruments que

ells mateixos van construir, així que el vídeo és una part clau de la investigació, que utilitza

les arts i els elements estètics de la cultura audiovisual per aportar altres mirades

d’investigació representant experiències reals i viscudes pels subjectes investigats.

Silverman (2000) considera que la finalitat de qualsevol investigació és permetre accedir a

allò que les persones fan i no només al que diuen. En aquest sentit les arts porten l’acció a

el camp d'investigació.

3.2 Mostra/Participants

La mostra de la recerca era inicialment de 16 adolescents sense el GESO que han curdat el

PFI-PTT d’auxiliars de manteniment d’instal·laciones elèctriques, aigua i gas a Palau-solità i

Plegamans durant el curs 2020-2021. Per motius aliens a la investigació, aquesta mostra és

finalment a 13 adolescents.

La mostra és probabilística i els criteris de tria són els d'adequació amb el grup diana de la

investigació (adolescents), de disponibilitat (l’investigador és el tutor d’aquest grup), de

flexibilitat en l’aplicació del programa. Els 13 alumnes que conformen la mostra viuen al Vallés

Occidental o Oriental, tenen una edat compresa entre els 16 i els 19 anys, i formen part del

mateix itinerari formatiu.
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imatge 6: Alumnes del PFI realitzant activitats del mòdul professional

Tots ells han accedit a participar en aquesta investigació i les seves famílies han cedit els drets

d’imatge dels menors d’edat per a la realització de la recerca. A l’annex 2 es pot trobar el

document d'autorització d’ús i cessió dels drets d’imatge.

3.3 Objectius generals de la recerca

Aquest és l’objectiu principal que guia tot el procés de recerca que es presenta:

A. Investigar com l’educació a través de les arts augmenta l’autoestima de
l’alumnat adolescent.

3.4 Objectius específics de la recerca

D’aquest objectiu general se’n deriven tres específics:

A.1 Determinar el nivell d’autoestima de l’alumnat de PFI
A.2 Realitzar una intervenció d’educació a través de les arts
A.3 Desenvolupar l’autoestima i l’autoconeixement de l’alumnat a través d’un
projecte d’Educació a Través de les Arts

A continuació es pot trobar una taula que sintetitza la relació de l’objectiu general i dels

objectius específics amb les actuacions d'investigació-acció a dur a terme i els instruments

de recollida d’informació (explicats amb profunditat al punt 3.5):
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Objectiu general: Investigar com l’educació a través de les arts augmenta de

l’autoestima de l’alumnat adolescent.

Objectius específics Actuacions Instruments de recollida
d’informació

A1. Determinar el
nivell d’autoestima de
l’alumnat de PFI

-Realitzar el test escala de autoestima

abans i després de la intervenció

-Realitzar entrevistes a l’alumnat

-Realitzar grups focals

-Escala d’autoestima

-Entrevistes

-Grups focals

A.2 Realitzar una
intervenció d’educació
a través de les arts

- Dissenyar el projecte d’intervenció

- Aplicar el projecte d’educació a través

de les arts

- Avaluar el projecte d’educació a

través de les arts

-Diari de camp

-Observació

-Recull fotogràfic i video

gràfic

A.3 Desenvolupar
l’autoestima i
l’autoconeixement de
l’alumnat

-Augmentar el grau d’autoconeixement

-Definir objectius formatius i personals

propis

-Analitzar el desenvolupament de

l’autoestima

-Escala d’autoestima

-Diari de camp

-Observació

-Recull fotogràfic i video

gràfic

Taula 1: Objectius, actuacions i eines de recollida d’informació

3.5 Preguntes de recerca

La pregunta principal d’aquesta recerca és:

● Com un projecte d'educació a través de les arts potencia l’autoestima de l’alumnat

adolescent?

Tot i així se’n plantegen d’altres:

● Quin és el nivell d’autoestima de l’alumnat de PFI?
● Com afecta el fet de no certificar el GESO a l’autoestima dels adolescents?
● Quina és la importància de l'expressió artística com estratègia didàctica pel

desenvolupament de l’autoestima en adolescents sense el GESO?
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3.6 Instruments de recerca

En aquest punt es descriuen els instruments de recollida d’informació emprats durant la

recerca. Tot i que majoritàriament són instruments qualitatius també es compta amb un

qüestionari quantitatiu que aporta informació més objectiva i mesurable, la qual combinada

amb la informació qualitativa, més intuïtiva, més reflexiva i subtil conformen una gran font

d’aprenentatge per a l’investigador i un enriquiment de la recerca en qüestió.

3.6.1 Qüestionari

Un qüestionari és un conjunt de preguntes tancades, en aquest cas executades de manera

online mitjançant un google forms, que busca adquirir informació objectiva i mesurable

d’aquells que el responen. Com a instrument d’avaluació ens serveix per mesurar

l’increment de l’autoestima de l’alumnat.

Donada la dificultat de mesurar l’autoestima d’algú de manera objectiva i la complexitat

d’elaborar un qüestionari i validar-lo i per extreure’n resultats més fiables, s’ha considerat

oportú utilitzar un qüestionari ja dissenyat i validat.

Per tal de poder mesurar l’increment de l’autoestima i l’autoconcepte es realitza una

qüestionari ex-post facto, és a dir, els participants responen un qüestionari abans de

l’aplicació del programa i després d’aquesta.

El qüestionari utilitzat és la Escala d’Autoestima (Rosenberg, 1989), validada a Espanya

per Martín-Albo, Núñez, Navarro y Grijalvo (2007). Els motius de la tria d’aquesta escala són

la seva univocitat, la facilitat d’aplicació via qüestionari online, la validesa territorial i

poblacional i l’acceptació acadèmica d’aquesta escala. S’ha observat la utilització o

l’adaptació d’aquesta escala en una gran varietat d’estudis com Carreras A. G., et. al (2012);

González, F. A. et al. (2000) o Cogollo, Z., et. al (2015).

L’escala d’autoestima de Rosenberg (RSES) consta de 9 ítems qualitatius els quals s’han de

valorar en una escala tipus likert de 4 punts que va d’1 (totalment en desacord) a 4

(totalment d’acord).

Els 10 ítems fan referència al respecte i a l’acceptació d’un mateix. En concret els ítems 1,

3, 4, 7 i 10 són redactats positivament i els ítems 2, 5, 6, 8 i 9 negativament.

Martín-Albo, et. al (2007, p.460) descriuen les dimensions que tracta el qüestionari:

a) Dimensió acadèmica: que fa referència a la percepció dels individus sobre la qualitat del

seu paper com a estudiant.

b) Dimensió social: fa referència a la percepció que tenen els subjectes i la seva actuació

en les relacions socials.
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c) Dimensió emocional: implica la percepció de les persones sobre el seu estat emocional

d) Dimensió familiar: referida a la percepció de la seva implicació, participació i integració

en l’àmbit familiar

e) Dimensió física: que fa referència a la percepció que tenen els subjectes sobre el seu

aspecte i condició físics.

Scoring:
Els ítems 2, 5, 6, 8, 9 tenen puntuació inversa. Doneu a "Totalment en desacord" 1 punt, "En

desacord" 2 punts,

"D'acord" 3 punts i "Totalment d'acord" 4 punts. Es sumen les puntuacions per als deu ítems

mantenint-és en escala contínua. Les puntuacions més altes indiquen una autoestima més

alta.

Procediment
S’administra en modalitat online utilitzant la plataforma google forms, primer al gener (abans

de l’aplicació del programa) i després al maig (un cop finalitzat tot el programa) Per tal

d’evitar el possible l’efecte de conveniència social s’informa que la seva participació és

voluntària i confidencial. Se'ls demana que responguin tan honestament com sigui possible i

que no hi ha límit de temps.

Anàlisi dels resultats
Els resultats s’analitzen mitjançant el programa d’anàlisi quantitatiu excel. Es generen

gràfiques per a comparar l’evolució de l’autoestima dels participants i es realitzen relacions

creuades per poder determinar l’èxit del programa i la conseqüent millora de l’autoestima i

l’autoconcepte.

3.6.2 Observacions, registre audiovisual i diari de camp

Aquests instruments de recerca es presenten conjuntament donada la complementarietat de

la informació obtinguda. Mentre es grava s’observa i entre vídeo i vídeo s’escriu allò que

l’investigador observa en relació a les diferents categories d’anàlisi i amb l’objectiu de la

investigació.

Aquesta és una investigació-acció, per tant l’investigador es troba immers en el procés

d’ensenyament aprenentatge alhora que intenta recollir informació vàlida per a respondre

les preguntes que guien la recerca. És per aquesta doble funcionalitat que el diari de camp
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ha estat una eina molt fructífera pel que fa a la recollida de dades, facilitant la síntesi i la

rellevància de la informació alhora que ajudant a avaluar el desenvolupament de les

sessions.

S'entén que parlem d’una observació participant on l’investigador exerceix una influència

directa degut al seus rols combinats de professor, artista i investigador.

El registre audiovisual el qual també ha exercit una influència en la dinàmica grupal.

Disminuint la naturalitat en certs moments, però deixant constància de les evidències i

facilitant l’anàlisi de tota la informació recollida en relació a les categories d’anàlisi.

Aquest registre audiovisual realitzat l’aplicació del programa d’EBA es recullen evidències

videogràfiques, per conformar un petit vídeo resum de l’experiència el qual a part de recollir

dades, crear una narrativa de la investigació i fomentar la participació i implicació de

l’alumnat en la investigació també potencia la disseminació dels resultats d’aquesta recerca.

El diari de camp és un registre on l’investigador ha anat anotant allò que aporta informació

a la recerca d’acord amb les categories d’anàlisi: les frases o petites converses espontànies

que no queden enregistrades al vídeo, però també alguns missatges de mares d’alumnes,

algunes reflexions pròpies i qüestions pedagògiques sobre les sessions.

Tota aquesta informació ha estat seleccionada, analitzada, sintetitzada i categoritzada en la

Taula 3

3.6.3 Focus group

Un focus group o grup focal és una tècnica qualitativa de recollida de dades amb la qual un

grup de persones seleccionades i un moderador/investigador tracten un tema en concret de

manera relaxada i informal. El moderador llença preguntes clau amb la intenció d’encaminar

la conversa i guiar-la cap als temes sobre els que vol extreure dades. En aquest cas s’ha

utilitzat una càmera de vídeo per realitzar la transcripció automàtica de la conversa, però

també, en el cas dels alumnes per augmentar el nivell de serietat d’aquests. Al tenir una

càmera davant els alumnes canvien el registre i argumenten millor el que diuen aportant

molta més informació que si s’hagués realitzat aquesta conversa de manera informal. Es

posen en situació, respecten la dinàmica i s’escolten entre ells.

Per a extreure informació rellevant i profunda es realitzen dos grups focals:

30



Miquel Sangüesa Font: L’educació a través de les arts com a estratègia pel desenvolupament de

l’autoestima en adolescents: Investigació acció, la música com a eina transformadora.   TFM: MURE (UAB)

-Focus group 1 amb 4 alumnes del PFI: El Kevin, l’Amadou, el Pol i el Cristhian.

Preguntes clau:
Com recordeu l ‘Institut?

Quines diferències veieu amb el PFI?

Què voleu fer un cop hagi acabat aquest curs?

Durant el focus group es tractaran els següents temes clau:

Percepcions del PFI/ Institut

Autoestima escolar, familiar i personal

Sistema educatiu, obligatorietat i sistema d’avaluació

Importància de les qualificacions

El rol de la família en l’escolarització

Itinerari personal, professional i formatiu

-Focus group 2 amb la Núria i la Milagros: orientadora i coordinadora pedagògica de

l’Institut Ramon Casas i Carbó (l’institut de referència del PTT i on alguns alumnes havien

cursat l’ESO) i la Montse: cap de promoció econòmica de l’Ajuntament de Palau-solità i

Plegamans, encarregada de la supervisió del PTT que, tot i no tenir una relació directa amb

l’alumnat, sí que té una implicació pedagògica en el pla d’estudis i en l’organització del

centre així com una visió global del desenvolupament del PTT, projecte que va iniciar a la

localitat fa 23 anys.

Preguntes clau:
Quines diferències hi ha en l’alumnat quan acaba el PFI?

Com està l’autoestima de l’alumnat que no obté el GESO?

Creieu que el sistema educatiu és inclusiu?

Durant el focus group es tractaran els següents temes clau:

Autoestima escolar, familiar i personal

Sistema educatiu, obligatorietat i sistema d’avaluació

Itinerari personal, professional i formatiu
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3.7 Projecte d’educació a través de les arts

Partint dels referents teòrics i pràctics abans exposats es dissenya un projecte d’educació a

través de les arts mitjançant el qual s’investiga al voltant de l’autoestima de l’alumnat del

PFI-PTT d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas a Palau-solità i

Plegamans: 12 nois d’entre 16 i 19 anys sense el GESO. Administrativament el PTT depèn

de l’Institut municipal, però a la pràctica la gestió del dia a dia és quasi independent. És per

això que es valora oportú no explicar el context escolar formal i centrar la descripció en el

context immediat que exerceix influència en la investigació.

En aquest apartat es descriurà l’experiència del docent-investigador que aplica un projecte

d’educació a través de les arts basat en els antecedents teòrics que donen suport a aquesta

metodologia explicats dins del marc teòric.

L’experiència educativa que esdevé el centre de la investigació va ocórrer durant el curs

2020-2021 a la masia de Can Boada, a Palau-solità i Plegamans emmarcada en el pla

d’estudis del PFI-PTT i combinant doncs un currículum força acotat per les directrius del

Departament d’Educació que marca els continguts, els resultats d’aprenentatge i els criteris

d’avaluació, amb una metodologia pròpia de la pedagogia activa i l’educació lliure,

constituint intents de millora educativa. Es pot observar que l’enfocament d’anàlisi dels

participants es situa dins del marc de la psicologia dinàmica, des del respecte a l’individu,

les pròpies característiques i al propi desig de creixement personal, formatiu i professional.

El disseny del projecte, detallat en el punt 3.6.2, segueix l’estructura de disseny específic

pels programes de PFI determinada pel Departament d’Educació de Catalunya, utilitzants

els continguts i resultats d'aprenentatge proposats en el document “Currículum dels

programes de PFI, mòduls de formació general” resultat de la resolució ENS/2250/2014, de

6 d’octubre.

En el següent enllaç es pot veure el videoclip resultant del projecte. La música és d’autoria

pròpia, gran parts dels instruments que s’hi escolten són instruments reciclats, creats o

modificats per l’alumnat de PFI (imatge 7) i la lletra és fruit del procés creatiu dels alumnes

del curs. També són ells qui canten, toquen i graven els instruments (imatge 8):

https://drive.google.com/file/d/1plPccxHoKVrWz04mLZqqJpZlfZmB7nOA/view?usp=sharing
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imatge 7: Alumnes gravant amb els instruments creats durant el projecte d’ETA

Imatge 8: Instruments creats i modificats durant el projecte d’ETA
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3.7.1 El context físic

Palau-solità i Plegamans és una petita població de 14.892 habitants al 2020 i 14,93 km2

segons dades l’IDESCAT. Segons aquestes dades, al mateix any, només un 5% de la

població està en situació d’atur, més d’un 96% de la població entén el català i només un 6%

de la població té nacionalitat estrangera. El municipi compta amb una biblioteca, un centre

cívic per a joves, tres escoles públiques i una concertada, un institut públic i un institut

concertat.

En concret, l’aula-taller on es desenvolupa l’acció educativa es troba en un espai molt

privilegiat: l’antiga masia de Can Boada, a Palau-solità i Plegamans. Enmig d’una zona

d’horts municipals i a tocar del parc de l’Hostal del fum l’aula-taller es troba envoltada de

molts espais verds que faciliten el contacte amb la natura i que nodreixen l’educació amb

espais de pausa i connexió interpersonal.

L’aula compta amb un equipament bàsic educatiu (projector, ordinador, altaveus, pissarra,

taules i cadires) però la disposició de les taules en forma d’ ”U” i l’amplitud de l’espai facilita

l’interacció de l’alumnat i el desenvolupament de propostes basades en la pràctica activa i

col·laborativa.

A més, l’aula (entesa de manera tradicional coma espai de docència) comparteix espai amb

el taller on es desenvolupen els mòduls de formació professionalitzadora, facilitant la

transversalitat dels aprenentatges i l’accés a una gran varietat d’eines i amplis espais

necessaris per a la creació lliure i l’educació a través de les arts.

És per aquests motius que l’aula i el context immediat esdevenen un factor facilitador per a

l’aplicació d’un projecte d’educació a través de les arts i de l’investigació que ens ocupa.

Imatge 9: fotografia de l’aula taller de Can Boada Vell, a Palau-solità i Plegamans
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3.7.2 Disseny del projecte d’educació a través de les arts

En aquest apartat s’hi pot trobar el disseny del programa d’ETA el que es va aplicar com a

part activa de la investigació acció per veure com l’Educació a través de les arts fomenta

l’autoestima dels adolescents.

El tipus de disseny de les sessions segueix l’estil proposat pels PFI dins del marc de la LOE

de 29 de juny de 2011 en el document “Guia de programació dels mòduls professionals”.

Tant els objectius d'aprenentatge de les activitats com els generals de la intervenció

educativa guarden relació amb els mòduls, continguts, resultats d’aprenentatges i criteris

d’avaluació determinats per la resolució ENS/2250/2014 del 6 d’octubre i recollits en el

document “Mòduls de formació general V 28-05-19”.

Per a més informació consulteu l’annex 3

3.7.3 Objectius generals del projecte

A. Augmentar l’autoestima

B. Augmentar la cohesió grupal

C. Fomentar la creativitat

3.7.4 Objectius específics del projecte

A. Desenvolupar l’autoestima

A.1 Augmentar el grau d’autoconeixement

A.2 Prendre consciència de l’itinerari social i formatiu personal i de com ens afecta

A.3 Aprendre a descriure’s des de l’autocura.

A.4 Definir objectius formatius i personals propis

B. Millorar la cohesió grupal

B.1 Millorar la interacció des del respecte

B.2 Observar les fortaleses del grup

C. Fomentar la creativitat

C.1 Crear un instrument

C.2 Crear una cançó

C.3 Crear un videoclip
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3.7.5 Activitats d’ensenyament-aprenentatge

A l’Annex 4 es pot trobar una taula amb la descripció de cada sessió del projecte, la

descripció de les activitats d'ensenyament aprenentatge i la duració d’aquestes. També la

relació amb els objectius, els Resultats d'aprenentatge (RA), els continguts, els criteris

d’avaluació i els instruments d’avaluació de cada sessió/activitat.

Cal dir que els continguts, RA i els criteris d’avaluació venen definits pel Departament

d’Educació, però que els objectius i els instruments d’avaluació són els propis del projecte

d’educació a través de les arts.

3.7.6 Metodologia del projecte

Aquest projecte segueix una metodologia d’educació a través de les arts i pretén crear un

espai d’escolta activa i d'aprenentatge col·laboratiu orientat a gaudir dels beneficis de l’art.

Es busca la participació de l’alumnat, la recerca de consens i acords grupals, però també de

presa de decisions individuals. La creació artística és el vehicle amb el qual es fomenta la

millora del nivell d’autoestima de l’alumnat.

El projecte té una mirada transversal pròpia de l’educació basada en les arts. Aquesta

utilitza les disciplines artístiques per a treballar altres aspectes del currículum (Bamford,

2006) com ara la comunicació oral i escrita, l’utilització d’eines TAC o l’autoconeixement i la

definició de l’itinerari formatiu-professional propi.

Foto XX: Alumnes ballant i tocant els tambors que han creat

El projecte educatiu que s’analitza pretén crear un espai d’escolta activa i d'aprenentatge

col·laboratiu orientat a gaudir dels beneficis de l’art. Es busca la participació de l’alumnat, la

recerca de consens i acords grupals, però també de presa de decisions individuals. La

creació artística és el vehicle amb el qual es fomenta la millora del nivell d’autoestima de

l’alumnat.
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El projecte té una mirada transversal pròpia de l’educació basada en les arts. Aquesta

utilitza les disciplines artístiques per a treballar altres aspectes del currículum (Bamford,

2006) com ara la comunicació oral i escrita, l’utilització d’eines TAC o l’autoconeixement i la

definició de l’itinerari formatiu-professional propi.

La metodologia d'ensenyament aprenentatge adoptada com a docent és la de facilitar i

promoure les tasques autodirigides, és a dir la lliure creació i l’acompanyament distant però

actiu. Com a docent em vaig proposar no intervenir massa en la presa de decisió, però

acompanyar a l’alumnat que ho necessités per a poder avançar en el projecte. així, van

haver-hi alumnes que tenien clar quin instrument volien construir, el material que

necessitaven i les passes a seguir, però també va haver-hi alumnat que va necessitar que

se li tornessin a plantejar les diferents opcions, veure com avançaven els companys, provar

diferents “rutes” per arribar a decidir quin instrument construir i com arribarien a realitzar la

seva creació.

Més enllà de facilitar unes condicions que facilitéssin aquesta manera d’aprendre, el rol de

docent ha estat força distant, a l’aguait, deixant molt espai a l’observació i a la recollida de

dades.

4. Anàlisi de les dades i dels resultats
En aquest punt es presenten els resultats obtinguts amb els instruments de recerca

exposats al punt 3.6.1. Es mostra la informació qualitativa i quantitativa de manera sintètica,

obviant la informació no rellevant per a la recerca i prioritzant aquella que aporta quelcom

per a resoldre la pregunta de recerca: Com un projecte d'educació a través de les arts

potencia l’autoestima de l’alumnat adolescent?

La totalitat de la informació recollida es pot trobar als annexes d’aquest TFM. L’annex 5
conté el buidatge de les respostes de l'escala d’autoestima i els annex 6 i a l’annex 7
transcripció dels focus groups realitzats. L’annex 8 conté les anotacions i observacions del

diari de camp.

4.1 Qüestionari- Escala d’Autoestima

El qüestionari “Escala d’Autoestima” (Rosenberg, 1989), validada a Espanya per

Martín-Albo, Núñez, Navarro y Grijalvo (2007) es va passar a l’inici de la intervenció i al final

del projecte d’educació a través de les arts. Així doncs, ens fixarem en la variació de les

respostes per determinar si, en general, l’autoestima de l’alumnat ha augmentat durant el

curs escolar.
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A continuació es presenta la taula de buidatge en la qual es sintetitzen les dades

obtingudes:

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INICIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INCREMENT

Jose 2 4 3 2 3 3 3 2 2 21 A 2 4 2 2 4 1 4 3 2 21 0

Enric 3 2 4 3 1 4 3 2 3 24 B 2 2 2 2 2 2 3 3 2 23 1

Kevin A. 4 2 4 4 1 4 2 2 4 26 C 3 3 3 2 3 2 2 2 3 22 4

Gerard 2 1 3 4 3 3 3 1 2 27 D 2 1 3 4 3 4 3 2 3 24 3

Cristhofer 4 2 2 2 3 2 2 1 1 25 E 2 2 4 3 2 2 1 3 3 23 2

Xavi 4 1 4 4 1 3 3 1 4 30 F 3 1 4 4 1 3 2 3 3 27 3

Amadou 4 1 3 3 1 4 2 2 4 25 G 2 3 2 3 3 3 3 2 3 21 4

Kevin H 4 1 4 4 1 4 4 1 4 33 H 4 1 4 4 3 4 2 3 4 24 9

Cristian 4 2 4 3 2 3 3 2 2 30 I 1 3 2 2 4 1 4 4 2 20 10

Pol 3 4 4 3 2 4 4 2 3 24 J 3 4 4 4 2 4 1 2 3 22 2

Joan 2 3 2 2 3 2 3 2 2 21 K 2 4 2 1 3 2 3 4 2 18 3

Ian 3 2 4 4 4 3 3 1 3 26 L 3 2 3 3 3 3 3 2 3 24 2

Alex 3 2 3 3 2 4 2 2 3 23 M 2 4 2 2 4 2 3 4 2 17 6

Taula 2 buidatge de l’escala d’autoestima (Rosenberg, 1989)

A la taula es pot comprovar com, de manera generalitzada l’autoestima ha augmentat un

cop aplicat el projecte d’educació a través de les arts. La mitja d’aquest augment és de 3

punts essent l’increment més alt és el del Kevin H. d’11 punts seguit pel Cristhian amb 10

punts. La moda és de 3 punts. Caldria destacar que, segons les dades, l’autoestima del

Jose no ha augmentat ni disminuït i que la de l’Enric només ha augmentat 1 punt.

Es contraposen doncs els resultats del Kevin H. (+ 11 punts) amb els del Jose (+0 punts)

evidenciant la complexitat de l’anàlisi i la necessitat d’individualització de les activitats

encaminades a l’augment de l’autoestima.No hi ha cap alumne que hagi disminuït la seva

autoestima durant l’aplicació del projecte.

A continuació es presenta una gràfica lineal on s’evidencia l’augment de l’autoestima de

l’alumnat reforçant la informació de la taula 2:
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Gràfica 1:  increment de l’autoestima de l’alumnat segons l’escala d’autoestima de

Rossenberg (1989) passada a l’inici i al final de la intervenció.

A l’annex 5 es mostra la diferència de resposta en cada pregunta de l’escala d’autoestima

Escala d’Autoestima (Rosenberg, 1989), validada a Espanya per Martín-Albo, Núñez,

Navarro y Grijalvo (2007).

4.2 Focus grups i diari de camp

A continuació es presenta una taula on es sintetitza la informació qualitativa recollida amb

els focus grup amb l’alumnat (focus group 1), amb el personal docent (focus group 2) i el

diari de camps fruit de les observacions. Aquestes dades es mostren en relació a les

variables d’anàlisi de l’autoestima (trajectòria acadèmica, entorn social, salut emocional,

relació amb l’entorn familiar i autopercepció i salut física) i a les categories d’anàlisi de cada

dimensió.
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Categories
d’anàlisi de
l’autoestima

Variables d’anàlisi Dades

1. Trajectòria
acadèmica

1.1 Notes i
resultats
acadèmics

Focus group 1:
Pol “En casa me trataban depende de la nota. Como normalmente sacaba notas bajas se cansaron. Me

dijeron: Si repites otra vez te cambiamos. Y repetí y aquí estoy…”

Cristian“La autoestima la tiene muy baja. Porque nos hacen sentir como una nota”

Amadou“En el Insti eras un a nota”

Cristian“Lo más recomendable es que no os sintáis muy mal sinceramente por las notas,porque una nota

no define lo que eres un simple papel no te va a decir lo que puedes llegar a ser “

Focus group 2:
Núria “El sistema educatiu només està pensat per a un perfil d’alumnat concret i molts fracassen, se la

foten. Això no vol dir que siguin intel·ligents ni vàlids”.

Diari de camp
Kevin A “Cómo nosotros, tontitos sin la ESO”

Cristhofer“Yo también me arrepiento de la ESO pero ahora a seguir pa’lante.”

Investigador “Hem entregat els notes per a fer la preinscripció al CFGM, la majoria està força content i qui

no ha treballat al màxim ho reconeix i pregunta si és a temps de millorar.

Xavi: Que bien, se nota que aquí (PFI) te miran por lo que aprendes, no por la nota.
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Cristhofer Ya ves loco, ahí (Institut) eres un número, no les importa lo que aprendas sinó lo que saques en

el exámen.

Xavi Aquí ponen nota aunque no hagamos exámen

Cristian Parece que sin examen no aprendas”

1.2 Motivació
acadèmica

Focus group 1:
A “A mi el instituto no me gustaba, en plan, iba sin ganas.”

C“El Insti es una cárcel”

K( en el Instituto) “Te sientes mal”, “Triste”, “Jodido”, “un inútil”

C“En el PFI vas aprendido y a trabajar, a tocar cosas que en un futuro te van a servir.” “Eso te hace estar

más motivado y venir con ganas”

A“Yo me veo como más centrado. Antes me daba igual todo ahora es como que...

Ya tienes un horario o sea ya tienes algo fijo. antes ivas por ir”

Focus group 2:
C “L’evolució és brutal, estan més contents, tenen ganes de fer cosa i han recuperat la motivació. És un

recurs molt valuós, em posa molt contenta veure la millora que fa l’alumnat”.

M “Igual no fa la ESO, però amb una FP troba la seva motivació”.

Focus group 1:
Cristian “Las prácticas que nos sirven para un trabajo. Por ejemplo si en las prácticas lo hacemos todo

bien pues no podían contratar siguen una línea. Por ejemplo si terminas cuarto sacar la ESO tienes que ir a

bachillerato o hacer un ciclo y aquí pues no preferir lo mismo pero aquí vas aprendido y a trabajar, a tocar
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1.3 Itinerari
formatiu i
professional

cosas que en un futuro te van a servir.”

Kevin“Yo ahora tengo claro lo que quiero hacer, antes no”

Amadou“Los del Instituto cuando vayan a un trabajo no tendrán ni puta Idea. en el PFi no son tanto

asignaturas,tocamos un poco de todo en plan catalàn, inglés y también herramientas para el día de

mañana ¿sabes? Pues eso y ahí van sin ideal en plan dicen yo quiero trabajar solo van con una nota eso

van con una nota literalmente van con una nota. ¿Cómo van a trabajar si no saben que es un tornillo ni los

cables?”

Pol“Ahora sabemos lo que sabemos hacer y como podemos mejorar cada día”

Kevin “La verdad que sí. Gracias a esto estoy enfocado a lo que a mi me gusta.”

Focus group 2:
Núria “Estan empoderats L’any passat semblaven ànimes en pena. No són nanos acadèmics i això és una

altra sortida, la que ells necessiten”

Milagros “No m’ho puc creure, amb la guerra que ens han donat, i ara posen a to als alumnes de l'insti,

quin canvi més bo.”

Milagros “Es senten realitzats, creixen. Al veure que poden crear quelcom i que són vàlids es transformen.

No és que siguin poc llestos, estaven amargats en un sistema que no els hi pot donar el que necessiten.

EL PFI s’adapta a les seves necessitats, no els té tancats 6 hores a l’aula, asseguts a una cadira o davant

d’un ordinador”.

Montse “Hem de trencar l’esquema antic d’itinerari formatiu. no serveix de res que estiguin fent un curs

amargats i infeliços”.

Núria “Hi han persones molt hàbils i capaces per a desenvolupar-se en un ofici però el Batxillerat no és el

seu camí. Necessiten un any d’FP per reprendre el cicle mitjà.”

Diari de camp

42



Miquel Sangüesa Font: L’educació a través de les arts com a estratègia pel desenvolupament de l’autoestima en adolescents: Investigació acció, la música com a

eina transformadora.   TFM: MURE (UAB)

Investigador “Treballen d’acord amb les seves capacitats i interessos personals i professionals, això els fa

preguntar-se què se’ls hi dóna bé, però també ajudar als companys a descobrir-ho”

Investigador “El Jose va amunt i avall sense fer gaire cosa en concret, li costa prendre decisions y

marcar-se objectius. No sap què vol estudiar, de què vol treballar ni que farà quan acabi el curs. La seva

actitud és passiva en general i en aquesta proposta es nota molt.”

1.4 Metodologies

Focus group 1:
Amadou: “Estoy más cómodo, porque aquí hacemos cosas que nos gustan realmente ¿sabes? Ahí

(Instituto) haces lo que te digan, lo que te tienen que decir que hacer sabes tienes que hacer esto por

cojones no pues aquí tocamos material hacemos cosas. No (pasamos) estos ratos sentados en una silla o

nos movemos ¿sabes?”

Cristian “(en el PFI) aprendemos cosas que no va a servir en un futuro está en el Instituto si aprendemos

cosas que no van a ir en el futuro muy bien pero hay que aprender mucho más porque aquí estamos

haciendo también...

Cristian “Lo que hacen mal en el Instituto son los horarios de las asignaturas. Cada semana ya se repite.

“El lunes mates” y tu ya.. el lunes hostia, otra vez mates. Entonces eso es como más aburrido”

Diari de camp
Investigador “Aquest tipus de propostes artístiques fomenten molt la presa de decisions autònomes,

l’assaig error i la recerca de consens. Sense haver-ho plantejat inicialment, la col·laboració entre companys

ha acabat fent que quasi tots treballin en parelels i hagin de resoldre problemes de manera conjunta.”
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2. Entorn
social

2.1 Entorn social
proper

Focus group 1:
Kevin “En el Insti te ponen como ejemplo. No seas como ése”, “Eso jode. Por ejemplo un día te mueven

en un grupo, donde esta practicamente la gente que le cuesta más sus estudios... Ahí ya te están diciendo

que estás excluido de los demás grupos”

Amadou “A veces echo de menos el Instituto, como la liaba, los compañeros…”

Cristian “La gente es racista” “te tratan mal por ser el colombianito, hacen bromas”

Pol “Afecta mucho como te tratan en el colegio”

Kevin “Mi autoestima tambien depende de como te miran, como eres de cual país/zona..como hablas, la

raza”

Pol “Si la tienes baja (la autoestima) te afecta lo que te dicen”

Amadou “-Yo me lo esperaba pero, por el tema del racismo. Yo lo que he sufrido ha sido en el fútbol, por el

deporte.”

2.2 Cohesió grupal

Focus group 1:
Amadou “Aquí en general hay buen rollo, nos tratamos bien”

Cristian “Aunque te lleves mal con alguien aquí resolvemos mejor nuestros problemas, somos menos

niñatos”

Kevin “Hay racismo, con las bromas, me llaman checo…”

Cristian “A la primera estaba todo bien, pero al pasar los meses no sé...”el colombianito ese...”

Seguramente está aquí porque su familia trabaja en eso... porque tenemos mala fama los latinos. Porque

ven en una tele esto o aquello.. Pero no...no tiene nada que ver”.

Diari de camp
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Creant els instruments:

Cristhofer “Eres listo eh..,

Amadou -Claro. Venga ayúdame

Cristhofer-Voy”

Investigador “Hi ha treball col·laboratiu, un ha fet els plànols i l’altre va tallant les peces tal i com han

acordat”

Investigador “Somriuen “dale, sin miedo”, es donen suport i aprenen conjuntament”

Kevin A. - Tu encárgate de  desmontar la electrònica y yo la madera.

Xavi Porque no lo hacemos al revés?

Investigador Es posen d’acord i el xavi comença a moldejar la fusta, dibuixar els patrons i fer el primer

disseny amb la caladora.”

Investigador “Tot i que cadascú fa el seu instrument sovint es demanen ajuda entre ells. els rols estan

bastant definits i ja saben qué se li dona millor a cadascú. Qui talla bé amb la serra circular ajuda a la resta.

Sembla que això els reafirma en les seves capacitats. També mostren curuiositat per la feina dels altres i

sovint ofereixen ajuda o consells”.
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3. Salut
emocional

3.1 Cures
emocionals

3.1 Cures emocionals
Focus grup 1:
Pol “Yo no me quiero nada, a veces pienso que soy un poco inútil”

Amadou “Yo depende del día, pero en general me cuido”

3.2  Autopercepció Focus group 1:
Kevin“Yo no tengo nada de autoestima”

Cristian “Yo ni mal ni bien”

Pol “Depende del día”

Amadou“Tengo muy buena autoestima, soy un crack”

4. Relació i
entorn familiar

4.1 Relació i
entorn familiar

Focus group 1:
Cristian “(La familia)son los que más queremos y lo que nos digan nos afecta mucho. Parece que no pero

después duele algun comentario... Y luego te comparan con fulanito”

Kevin “La familia afecta mucho más. sus comentarios duelen mucho más que los de la otra gente”

Pol “A mi no me afecta. Si me dice algo luego se la devuelvo. Por ejemplo, le acababan de operar y le dije

que le quedaban dos días de vida. Pues lo hacemos en broma .Si él también hace de broma de eso…”

Amadou “Con mi padre que decía “ Porque no eres como el tal este ¿sabes? Yo le decía pues tú no sabes

lo que hacen tal están las calles... ¿sabes? si tú quieres que sea como el tal este pues yo lo hago que

vengo a casa emporrado como porro que va al cole y todo lo que en plan... y cuando ya le dije eso no me

he comparado con nadie más.”

Focus group 2:
Núria ” Hi han famílies molt desestructurades, molt poc funcionals. Això afecta molt als alumnes, que no

se’n poden sortir i acaben sent un fracàs, entre cometes”
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Montse “Si a casa les coses no van bé ells no tenen eines per tirar endavant”

Milagros “Es nota molt quan la familia els recolza i quan hi ha una bona relació”

Diari de camp
Missatge de la mare del Xavi
“Xavi. está muy contento y motivado, se nota que estáis haciendo mucha faena. Me habla de estudiar un

módulo y yo me emociono, ya pensaba que jamás estudiaría y veo que está sacando muy buenas notas y

que quiere seguir estudiando. Muchas gracias, estoy muy contenta.”

Conversa amb la mare de l’Ian
“És un altre, Miquel, en serio. S’ha fet un home. Li han donat feina a les pràctiques, el Jordi (tutor de

pràctiques) està molt content amb ell diu que treballa molt. jo que pensava que no curraria mai, amb lo

vago que era i ara diu: Mama avui toca anar al cole que bé. Flipa, no pensaba que escoltaria mai això d’ell.

Es nota molt que us ho estimeu tu i el Leandro (altre professor), moltes gràcies de debò.”

5.
Autopercepció
i salut física

5.1
Autopercepció i
salut física

Focus group 1

Cristian “Cuando tienes novia te sientes mejor, cres que estás más bueno”

Kevin “Tener novia te afecta, y si te deja ya...ni hablemos de eso”

Diari de camp
Kevin A. “Yo no tengo fotos que se me veran la cara, mira mi insta todas son de rarito”

Jose “Me da verguenza que me graves con lo feo que soy”

Ian “Con esta foto voy a ligar ya verás”

Taula 3: Anàlisi dels resultats
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El focus group amb l’alumnat de PFI va ser molt enriquidor per a la recerca. És per això que

s’ha decidit aprofundir en l'anàlisi de les dades obtingudes a partir del software Atlas.Ti. La

següent gràfica extreta del programari ens mostra la taula de concurrència entre les

diferents categories d’anàlisis i la seva correlació amb l’Institut i el PFi per tal d’evidenciar la

diferència de percepció de l'alumnat respecte un estudis o altres, així com la baixa o alta

autoestima en les diferents etapes educatives.

Taula 4: Taula de coocurrència atlas.ti

El símbol “+” en les categories d’anàlisis es refereix a una percepció positiva o a una

autoestima alta o positiva. el símbol “-” es refereix a una percepció negativa o a una baixa

autoestima. Es pot comprovar com tant a l’autoestima, les metodologies (variable d’anàlisi

1.4), com a la motivació (variable d’anàlisi 1.2) com a la percepció en general del curs la

freqüència + és més present quan es parla del PFI que quan es parla de l’Institut,

evidenciant la percepció negativa de la ESO i la positiva del PFI.

La categoria “itinerario formativo y profesional” fa referència a la visió de futur i al

desenvolupament d’un itinerari formatiu i professional. La taula de coocurrències mostra

una major ocurrència (8/9) d’aquesta visió constructiva quan es parla del PFI que quan es

recorda l’etapa de la ESO (1/9).

La categoria “notas” fa referència a la variable d’anàlisi 1.1 Notes i resultats acadèmics. A la

taula es pot veure com, segons les dades extretes, a la ESO les notes i els resultats són

més importants, mentre que al PFI es dóna més importància al desenvolupament global de

l’alumnat.
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5. Discussió dels resultats

Polo, L. (2000) manifesta que la creació artística ens permet arribar als sentiments més

secrets i inenarrables; jugar amb els límits, sobrepassar-per mitjà de la fantasia creativa,

dialogar amb la realitat i la ficció, fer un viatge de retorn als orígens i tornar per explicar-ho.

A partir del projecte d’educació a través de les arts i analitzant els resultats es pot

comprovar com l’aproximació artística a una qüestió tant personal i íntima com l’autoestima

ha afavorit la sinceritat del que expressa l’alumnat, la sensibilitat en la interpretació d’allò

que deien i l’anàlisi d’experiències passades així com la imaginació d’un futur proper a mode

d’itinerari formatiu i professional.

En las arts, la seu de l’avaluació és interna i la vessant subjectiva d’un mateix té l’oportunitat

d’entrar en acció (Eisner, 2004 p.22) i el resultat del projecte deixa veure com hi ha hagut un

procés reflexiu i autoavaluació per part de l’alumnat adolescent. Cal destacar que l’alumnat

destinatari del projecte és totalment masculí i amb una dinàmica de gènere molt marcada.

No acostumen a compartir el que senten de manera sana ni oberta, però el projecte d’ETA

ha afavorit l’avaluació interna i el compartir sentiments, emocions i experiències lliurement.

L’ETA implica la visió de l’art com a un vehicle per l’aprenentatge de continguts d’altres

matèries o assignatures i com a subjecte per a l’aprenentatge global, en especial els

referents als aspectes culturals i socials (Bamford, 2006, p.21). En aquesta recerca la

música ha estat el vehicle per treballar els diferents continguts del PFI, però també per

obtenir informació sobre el nivell d’autoestima de l’alumnat i intentar augmentar-lo.

A partir dels resultats obtinguts en aquesta recerca es pot trobar una relació entre la baixa

autoestima i el seu baix rendiment acadèmic. Aquesta relació es confirma en els estudis de

García-Bacete y Musitu (1993) i González, Tourno i Iriarte(1994) així com en els de Aunola,

K., Stattin, H. i Nurmi, JE.,(2000) que van més enllà i relacionen la inadaptació escolar amb

la baixa autoestima. l’escala d’autoestima evidencia el baix nivell d’autoestima dels joves, i

en els focus groups es pot veure com aquesta ha estat un condicionant per al seu

desenvolupament escolar deixant entreveure la relació proporcional entre aquests dos

factors.

Així i tot, segons el que s’ha extret en aquest TFM no es pot arribar a determinar el grau

d’influència d’aquests dos aspectes ni què va primer: Una baixa autoestima o un baix

rendiment escolar.
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Pel que fa a la categoria d’anàlisi d’entorn social els reusltats mostren com el projecte d’ETA

ha afavorit la interacció entre l’alumnat i el reforç dels vincles afectius i de la cohesió grupal.

Aquest fet confirma el que Janssen (2003) assegurava: Els espais de creació són espais de

vida, fomenten el pensament conseqüencial, la presa de decisions i la creativitat treballant

de manera transversal  i realització de la idea en el grup classe .

Segons Bamford, les arts faciliten l’autoconeixement i la identitat positiva, l’adaptació als

riscos, la confiança en un mateix i la construcció d’una consciència cultural pròpia a partir de

l’acceptació de l’alteritat. L’alumnat es construeixen a mesura que accepten les diferències

amb l’altre. En la variable d’anàlisi 3.2 es pot veure com l’autopercepció de l’alumnat és

baixa, però també com el projecte d’ETA ha afavorit la reflexió al voltant de l’autoconcepte.

També apunten en aquesta direcció les dades referents a la variable d’anàlisi 2.2 Cohesió

grupal. Durant el procés creatiu la cohesió del grup s’ha modificat treballant la alteritat i

acceptant la pròpia identitat.

6. Conclusions
Aquest TFM presenta una investigació a través de les arts on la música ha estat el vehicle

per investigar i transformar l’autoestima dels joves del PFI. La pregunta inicial de recerca és

“Com un projecte d’ETA fomenta l’autoestima dels adolescents de PFI (que no han obtingut

el GESO)?”. L’objectiu principal de la investigació és Investigar com l’educació a través de

les arts augmenta l’autoestima de l’alumnat adolescent.

L’objectiu es considera assolit, ja que tot el procés d’investigació basada en les arts dut a

terme ha aportat dades quantitatives i qualitatives al voltant de les categories d’anàlisi per

determinar com l’autoestima ha augmentat després de l’aplicació d’un projecte d’educació

a través de les arts.

Els resultats també mostren una percepció negativa de l'institut, les metodologies

educatives que s’hi apliquen (Variable d’anàlisi 1.4) i de l’excessiva importància de les notes

(variable d’anàlisi 1.1). La motivació de l’alumnat (Variable 1.2) era més baixa durant l’ESO

i ha augmentat en el PFI. Es pot arribar a concloure que aquest fet va lligat a la percepció

positiva de les metodologies més pràctiques i aplicades, així com la significació dels

aprenentatges fan que la percepció envers el PFI sigui més positiva.
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Als qüestionaris es pot constatar quantitativament com l’autoestima ha augmentat des de

l’Inici de curs. L’èxit educatiu, la conformació d’un itinerari formatiu, professional i personal

(variable d’anàlisi 1.3), l’acompliment d’objectius escolars i la relació amb els companys del

PFI (variables 2.2 i 2.1) ha fet que augmenti la seva autoestima. També ha millorat la imatge

que les famílies tenen d’ells (dimensió 4). No s’ha pogut determinar l’augment del seu

autoconcepte físic, però el fet d’exposar-se en la creació audiovisual podria contribuir a

l’acceptació de com són afavorint a l’augment de l’autoestima.

Es respon a la pregunta d’investigació principal “Com un projecte d'educació a través de les

arts potencia l’autoestima de l’alumnat adolescent?”. El projecte d’ETA ha afavorit el treball i

la reflexió al voltant de l’autoestima dels adolescents augmentant-la de manera significativa

tal com mostren els resultats de la investigació. Es respon també a la pregunta

d’investigació “Quin és el nivell d’autoestima de l’alumnat de PFI?” a partir dels resultats del

qüestionari.

Cal tenir en compte però que l’autoestima ha augmentat no només pel projecte d’ETA, sinó

que també es veu afectada pel curs de PFI, tant pels mòduls de formació bàsica com pels

mòduls de formació professional i les pràctiques en empreses.

La recerca dóna resposta a la pregunta d’investigació sobre com afecta el fet de no certificar

el GESO a l’autoestima dels adolescents. Els resultats apunten que el fet de no obtenir el

GESO afecta negativament a l’autoconcepte i a l’autoestima de l’alumnat, augmenta la seva

frustració acadèmica i dificulta la definició d’un itinerari formatiu, professional i personal.

Aquest TFM també mostra com les metodologies actives i l’expressió artística utilitzada

durant el projecte d’ETA afavoreix la motivació acadèmica i per tant l’augment de

l’autoestima de l’alumnat adolescent.

Durant la creació artística s’han compartit experiències afavorint la cura col·lectiva i ajudant

a normalitzar la seva situació i a obtenir una visió positiva de sí mateixos i constructiva en

quan el seu itinerari formatiu. Tal com canten a la cançó fruit del projecte d’ETA: “Hemos

pasado una pandemia mundial. No sacarse la ESO tampoco está tan mal”.

Després de tot el procés d’investigació també es pot arribar a concloure que L’educació a

través de les arts afavoreix la transversalitat dels coneixements. Amb aquest projecte

s’han pogut desenvolupar coneixement de moltes àrees com la formació

professionalitzadora tècnica pròpia del perfil, l’àrea de comunicació i llenguatge, l’àrea

d’orientació professional amb el foment de la definició d’un itinerari personal, formatiu i

professional, el bloc de gestió emocional i el del foment de la cohesió grupal dins de l’àrea

de tutoria i l’ús de les TAC. El que s'aprèn s’aplica a totes les àrees de coneixement i es

nodreix de tots els aprenentatges del curs sense parcel·les, amb fluïdesa.
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Dur a terme una investigació-acció ha estat un gran repte. Haver de ser docent, investigador

i artista alhora ha suposat un aprenentatge molt potent i interessant, plantejant molts

interrogants a diferents nivells i fomentant el desenvolupament professional propi i la millora

de l’acció docent com a centre. Encara em queda un llarg camí com a investigador i aquest

ha estat el meu primer any com a tutor de PFI. Pel que fa a la música és la disciplina

artística on més segur em sento i aquesta experiència em confirma que la combinació

d’art-educació-investigació és la triada del meu futur desenvolupament professional i

personal. L’elaboració del TFM m’ha ajudat a decidir seguir amb aquesta línia d’investigació

amb el doctorat en educació.

L’alumnat s’ha implicat en aquest projecte segurament gràcies a la significació del que es

treballava, però també per l'autogestió que ha guiat tot el procés. Era el mateix alumnat qui,

dins de l’horari escolar, decidia quan fer una pausa, quan fer recerca o quan crear

activament. D’aquesta manera l’aula-taller es convertí en un espai dinàmic on cada alumne

adaptava a les seves necessitats el ritme d’aprenentatge i on l'acompliment de la tasca no

era el principal objectiu. Tanmateix va resultar que alguns alumnes van realitzar un

instrument de manera conjunta i a l’acabar-lo van voler fer-ne un altre també de manera

conjunta, altres amb una altra parella i d’altres de manera individual. Aquesta riquesa de

procediments va ser molt nutritiva pel que fa a la investigació. En un mateix espai físic i

temporal, es podien observar diferents maneres de treballar, com s’entreteixien les relacions

socials, els processos de presa de decisions i com l’autoestima de l’alumnat condiciona tots

aquests processos que sorgeixen de manera diversa i espontània..

En definitiva, aquesta recerca confirma la validesa del projecte d’ETA i de la investigació

basada en les arts per a analitzar i augmentar l’autoestima de l’alumnat adolescent del PFI.

Els resultats obtinguts en referència a totes les dimensions i variables d’anàlisi mostren

com l’autoestima dels joves ha augmentat amb l’aplicació del projecte artístic.

52



Miquel Sangüesa Font: L’educació a través de les arts com a estratègia pel desenvolupament de

l’autoestima en adolescents: Investigació acció, la música com a eina transformadora.   TFM: MURE (UAB)

7. Limitacions de la recerca i futures investigacions
Aquest TFM presenta certes limitacions a tenir en compte durant el desenvolupament de

futures investigacions durant el doctorat.

La mostra de 13 participants és suficient per a un TFM, però per tal de garantir la veracitat

de la investigació del doctorat pot ser positiu comptar amb més participants. Per a fer-ho la

investigació es pot desenvolupar durant 3 cursos més, ja que cada any escolar el grup

d'alumnat de PFI és diferent. Aplicant el projecte d’ETA durant un total de 4 cursos la mostra

pot arribar a ser d’uns 55/60 alumnes, augmentat així la capacitat d’extreure conclusions

més rellevants i profundes.

En aquesta mateixa línia també pot ser positiu comptar amb un grup control. Inicialment

s’havia plantejat incorporar el grup control amb l’altre perfil de PFI del centre, però les

restriccions fruit de la COVID-19 no ha permès mesclar grups dificultant així la participació

de l’altre perfil de PFI. Aquest fet no s’hauria de repetir durant els cursos vinents així que es

podrà comptar amb grups controls per a determinar quins resultats en l’augment de

l’autoestima deriven de l’aplicació d’un projecte d’ETA i quins són en conseqüència del propi

curs de PFI.

L’aplicació i l’evaluació del projecte d’ETA també ha aportat punts de millora per a futures

aplicacions com per exemple la necessitat d’augmentar la transversalitat.

Per altra banda per a l'elaboració de la tesi doctoral es pot contactar amb diferents artistes i

educadors/es que duguin a terme projectes d’aquesta mena per a poder recollir

experiències, fer entrevistes i focus groups i així obtenir més dades d’anàlisi amb relació a

l’educació a través de les arts i l’autoestima dels adolescents que no han obtingut el GESO.

La investigació basada en les arts és una metodologia de recerca que facilita i fomenta la

interdisciplinarietat del coneixement i la incorporació de material audiovisual a la redacció

d’una tesi doctoral. En un futur voldria realitzar un documental on es mostrin aquests 4

cursos en què aplicaré un projecte d’ETA per desenvolupar l’autoestima de l’alumnat de PFI,

compartiré experiències amb altres educadors/es i artistes i recolliré el testimoni de tot

l’alumnat que hi participi. El documental ajudarà a disseminar la investigació així com a

donar a conèixer i posar en valor l’educació a través de les arts alhora que facilitarà la

síntesi de totes les dades recollides durant el procés d’elaboració de la tesi doctoral.

La realització d’aquest TFM ha resultat molt gratificant i m’ha deixat entreveure el camí a

seguir durant la meva futura tesi doctoral al voltant de les arts comunitàries, l’educació a

través de les arts i l’autoestima de l’alumnat adolescent.
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