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LOMLOE, ¿un futur sense art? 

Per una Llei Educativa que valori l'educació artística 

 

El projecte de Llei de la LOMLOE, que acabem de conèixer, inclou entre les seves 

principals accions recuperar l'esperit de la LOE, l'educació en valors, que celebrem. 

L'educació dels nostres infants, dels nostres adolescents, ha d'incloure una 

educació ètica i responsable que els otorgui instruments crítics: primer, per 

discernir i analitzar; i després, per proposar discursos nous i alternatius cap al 

benestar social i la vida en comú. Com senyalava la filòsofa Hannah Arendt, hem de 

preservar allò nou que cada generació porta amb sí mateix, doncs aquesta novetat 

pot ser la promesa d'un món millor 

¿Perquè és necessaria l'educació artística a l'escola? Perquè l'utilització competent 

dels llenguatges visuals i audiovisuals no es produeix de manera natural. El 

pensament crític o el control en la creació de productes culturals no es produeix 

espontàniament pel simple creixement psicològic o físic, sinó a través de processos 

d'ensenyança. La comprensió d'allò simbòlic i allò estètic exigeix l'aprenentatge de 

la cultura i precisa de l'ensenyança a través d'experiències específiques 

organitzades, edicaces i contrastades. L'escola és l'única manera que tenim d'evitar 

que cada ser humà comenci des de zero en el seu desenvolupament social. 

L'ensenyança de les arts en l'escola és ecessaria perquè, si se'ls ensenya, totes les 

persones poden aprendre els llenguatges visuals i a crear imàtges inteligents, 

seductores, belles, crítiques, personals. 

 

Vivim en un món d'imatges, des de les marquesines que ens interpelen en les 

parades d'autobús, les sèries interminables que mantenen la nostra mirada fixa en 

les nostres pantalles de butxaca, fins les imatges que produim - avui més que mai 

som productors diaris d'imatges-, que ens fan somriure en molts casos i en altres, 

ens fan mal irreversiblement de forma irreparable. Per això, avui l'educació ha de 

ser conscient de l'urgent necessitat d'afabetització visual en una cultura 



fonamentalment icònica que es negui a jerarquitzar, també visualment, per 

gèneres, procedències i clases socials. Una cultura visual que distingeixi missatges 

veraços de "fakes" o falses. Mirar, com llegir, requereix d'un llarg aprenentatge. Els 

estereotips visuals i audiovisuals, els artificis que ens envolten, només poden ser 

rebatuts per una mirada crítica i responsable que únicament es construeix a través 

d'una sòlida educació estètica, visual i audiovisual. 

 

Abans que llegir, ja només de néixer, els infants observen i toquen els seus 

voltants. Coneixen a través de la mirada, les mans, la sensació; aprenen a 

reconèixer-se a la vegada que van coneixent el món. Són amb els altres i el món. 

Una línea fortuita obre el llenguatge de la imatge, i des dels dos anys serà el seu 

vehicle d'organització sensorial i psíquica. A través del dibuix, de la mirada atenta - 

base de la investigació-, estructuren i reconeixen, fan seus conceptes i emocions: es 

comuiquen i es reconeixen, senten. A través del ritme, el cant, la dansa, la 

dramatització posen el seu cos en l'espai que recorren i inauguren un espai de joc 

simbòlic que més endavant es converitrà en l'espai cultural que els relaciona amb 

els altres. Les pintures rupestres no van ser fruit d'una estona d'oci: van ser la 

conseqüència d'aprehendre allò que a vegades els sobrepassava i de la necessitat 

d'estructurar allò inatrapable, igual que els infants de cuatre anys intenten 

comprendre allò que els envolta a través dels seus dibuixos. Llavors ve 

l'alfabetització, l'escriptura i la lectura, però no substitueix la nostra comunicació a 

través de les imatges, el tacte i el moviment dels nostres cossos. Actualment 

qualsevol infant comença a utilitzar imatges molt abans que paraules. 

 

 L'art és un dels pilars fonamentals de les nostres societats. I tots hem de ser 

capaços de gaudir-lo i hem de ser molts més qui en siguem els seus creadors. Fa ja 

casi 60 anys, el psicòleg Bruno Bettlheim senyalava que l'art, en un procés dialèctic 

únic - perquè es refereix a les experiències personals més profundes fetes 

universals a través d'un esforç disciplinat- pot considerar-se comuna de les forces 

més importants que uneixen les persones sense buidar-se de l'únic i individual que 

cadascuna posseeix: "(l'art) els permet compartir amb altres aquell que tots 

consideren més elevat, quelcom que les eleva per damunt de l'experiència 

cotidiana fins una visió més ampliada de sí mateixos. I ho aconsegueix fent que se 



sentin, més que mai, distintius i únics". La funció de l'art en l'educació obligatòria 

segueix sent esencial: " En totes les altres classes de la seva educació, els alumnes 

són interpelats a negar el caos, reprimir-lo, considerar-lo no vàlid i no important. 

Tansols en les classes d'art podem mostrar el nen, del qual s'espera que agafi i 

aprengui allò que els demés li diguin que faci, que pot convertir-se en una persona 

lliure treballant i expressant la seva visió de sí mateix i de la vida" (1964, pp. 59) 

 

El 1993, els tres ministeris francesos d'Educació, Cultura i Juventud i Esports van 

firmar un protocol de recolzament a l'educació artística reafirmant el seu caràcter 

"fonamental per a la formació general" dels individus i posant en marxa diversos 

projectes pilot de cooperació entre els tres ministeris i les autoritats locals, que 

avui arriben a prop de cent ciutats. Igualment, la Conferència Permanent de 

Ministres d'Educació d'Alemania ha remarcat en multitut d'ocasions el valor de 

l'educació artística en la formació i el desenvolupament humà. 

 

El 2005, l'Informe sobre la situación de la educación de les artes visuales i la 

formación inicial de sus docentes. Propuestas para su reforma1, elaborat pel grup de 

treball de l'àrea de Didàctica de la Expresió Plàstica, encarregat pel Ministeri 

d'Educación y Ciencia del nostre Estat, fonamentava de manera clara i rotunda la 

necessitat de l'art i dels processos creadors en l'educació, referint-se al valor que la 

imaginació, el sentit de l'estètica i la facultat de comunicar tenen, en la tasca 

d'"aprendre a ser", un dels cuatre pilars de la nova educació i tema dominant de 

l'informe Edgar Faure, publicat el 1972 sota l'auspici de la UNESCO2. El mateix 

director general de la UNESCO en la seva 30ª Conferència General de 1999 va 

llençar una crida internacional per promoure l'Educació en les Arts i la creativitat 

en l'escola per a la construcció d'una cultura de la pau, sempre amb l'objectiu de 

reforzar el paper de l'educació artística en l'educació general i en la formació del 

professorat. I en la fulla de ruta per a l'Educació Artística,  publicada el 2006, la 

 
1 Grupo de trabajo del área de didáctica de la expresión plástica (2005) Informe 
sobre la situación de la educación de las artes visuales y la formación inicial de sus 
docentes. Propuestas para su reforma. Ministerio de educación y ciencia. 
2 "Educació. hi ha un tresor tancat a dins. Informe a la UNESCO de la Comisió 
Internacional sobre l'Educació pel segle XXI" , emitit per diversos comisionats, 
presidits pel President de la Comisió Europea Jacques Delors.  



UNESCO senyalava que, per garantir el cumpliment del dret humà a l'educació i la 

participació en la cultura, l'educació artística s'erigeix com un dret universal per a 

tots els educands incloses les persones que solen quedar excluides de l'educació, 

com per exemple els inmigrants, les minories culturals i les persones amb 

discapacitat. Aquestes ides es troben reflexades en els drets humans i en els drets 

del nen. I senyala clarament que " donat que proporcionar a totes les persones les 

mateixes oportunitats per a desenvolupar la seva activitat cultural i artística 

constitueix un objectiu primordial, l'eduació artística ha de convertir-se en una 

part obligatoria dels programes educatius"3 

 

En una carta enviada recentment al Ministeri, el Consell General dels Colegis de 

doctors i llicenciats en Belles Arts i professors de dibuix d'Espanya, recordava les 

aportacions recents de l'investigació de la neurociència quan estudia l'educació, i 

que considera entre els eixos fonamentals, l'artistico-visual, la relació entre 

l'educació artística i els millors resultats acadèmics, el seu paper en l'educació 

artística i els millors resultats acadèmics, el seu paper en l'educació crítica i 

reflexiva i la seva idoneitat per l'adquisició de pensament abstracte. 

 

Al novembre de 2019, l'Organització Mundial de la Salut publicava un informe 

sobre els beneficis de l'art en la salut i el benestar4. En les seves cent cinquanta 

pàgines senyalava com les arts poden recolzar el desenvolupament d'infants, 

fomentar els comportaments que promouen la salut i contribuir a la seva cura. 

Reconeix les característiques interculturals de l'art i dins dels seus components 

fonamentals senyala aspectes tant fonamentals pel desenvolupament humà com el 

pocmpromís estètic, la participació de la imaginació, la activació sensorial, 

l'evocació de l'emoció, l'estimulació cognitiva o la interacció social. I, entre els seus 

beneficis, els psicològics (l'augment de l'autoestima, d'afrontament i regulació 

emocional, tant necessari en processos de bullying); fisiològics (menor resposta de 

 
3 Fulla de Ruta per l'Educació Artística construir capacitats creatives pel segle XXI. 
COnferència Mundial sobre l'Educació Artística: construir capacitats creatives pel 
segle XXI Lisboa, 6-9 de Març de 2006, Organització de les Nacions Unides per a 
l'Educació, la Ciència i la Cultura. 
4 Daisy Fancourt/Saoirse Finn " What is the evidence on the role of the arts in 
improving health and wellbeing? A scoping review" World Health Organization, 
2019. 



l'hormona de l'estrés, la funció immune millorada i una major reactivitat 

cardiovascular); socials (reducció de la soletat i l'aïllament, un millor recolzament 

social); o comportamentals (conscienca i regulació corporal, enfortiment d'una 

personalitat creativa, adopció de comportaments més vinculars, desenvolupament 

d'habilitats). 

 

L'educació artística és imprescindible per a la formació dels nostres futurs i 

futures professionals. Darrera dels èxits de firmes tecnològiques hi ha una 

sensibilitat estètica que va saber adaptar la tecnologia a una mirada humana i a un 

tacte que s'havia oblidat. Darrera dels grans avenços audiovisuals hi ha una visió 

atenta- que només es desenvolupa exercint la percepció des de les primeres edats- 

a una sensibilitat humana i global. Les indústries culturals, el cinema, 

l'arquitectura, el disseny, la moda, les arts del nostre país, necessiten d'una 

educació artística i estètica que ens ensenyi a mirar, saber veure i crear. 

 

Però anem molt més enllà. L'educació visual, audiovisual i estètica és necessaria 

per exercir moltes altres pràctiques, oficis, professions - potser sense tant glamour 

com la moda, el disseny, l'arquitectura o els mitjans de comunicació- però 

necessaries per a la vida en comú. La perruqueria- que no deixa de ser un resultat 

escultòric-, la jardineria, la cuina, l'escaparatisme, la ilustració i edició de llibres i 

digital, la fusteria, la costura i altres artesanies textils, i tantes altres activitats 

necessiten d'una bona base visual-estètica-artística apresa ben aviat. Cualsevol 

carrera professional o acadèmica necessita de coneixements estètics i visuals: 

realitzar presentacions, comunicacions, vídeos, webs i fotos formen part avui del 

desenvolupament actual de l'activitat professional. Un bon comunicador necessita 

del llenguatge visual, corporal, teatral, del dibuix i de la imatge. En unes dècades 

els únics treballs que haurem de fer els humans - perquè la resta la faran les 

màquines- seran aquells que precisin creativitat, intuició, empatía i humanitat. 

Desposseir als nostres joves ciutadans i ciutadanes d'aquestes capacitats és 

condemnar-los no només al consum de productes aliens sinó desposseïr-los del 

que ens fa més humans. 

 



El patrimoni, la seva apreciació, necessita de mirades sensibles i responsables. El 

nostre Estat és avui un dels més visitats precisament per la riquesa cultural que 

conté. Més enllà de la seva necessitat de preservar-lo, contribuim a ajudar a que les 

persones desenvolupin la seva capacitat i desig de renovar-lo, reinterpretar-lo i 

apliar-lo. Necessitem persones treballadores qualificades per treure l'adequat 

rendiment al nostre ingent patrimoni artístic, que s'aprèn a valorar a través de 

l'educació artística, que desenvolupa la competència més oblidada però tant 

necessaria al nostre Estat: la competència cultural. Un Estat que s'enorgulleix i 

enriqueix el seu PIB per ser font d'artistes no pot desatendre el dret dels seus 

ciutadans i ciutadanes a formar-se en l'accés a la creació i la cultura. 

 

El desenvolupament de ciutats agradables, habitable i sostenibles necessita 

nombrosos arquitectes i enginyers. El desenvolupament de la capacitat de visió 

espacial, el domini del dibuix i el desenvolupament del sentit de l'estètica és clau 

per aquestes professions. Com els idiomes, és necessari aprendre'l cultivar-lo des 

d'edats primerenques. Si volem ciutats habitables i cuidadores, ensenyem als 

nostres infants i adolescents a apreciar-les. 

 

Els museus estan realitzant avui un gran esforç per ser espais socials i educatius on 

la cultura, construida entre tots, va interpretant-se i reinterprentat-se per cada 

generació, que modifica o s'enfrenta al canon. Si volem convertir els museus en 

espais oberts, inclusius, generadors de cultures en la diversitat, hem d'educar als 

nostres infants i adolescents en una percepció crítica i intel·ligent que els permeti 

interpel·lar la sev propia cultura i inaugurar-ne una de més inclusiva. Això és 

democràcia cultural. El contrari és, com senyalava Paulo Freire, colonització de les 

consciències. 

 

Els i les artistes són éssers que pensen, senten i observen a la vegada, sense deixar 

d'exercir aquestes activitats amb intensitat. No els és suficient experimentar la 

bellesa, l'amor i l'odi, la separació o la pèrdua, han de pensar sobre les seves 

emocions, sentir el que pensen; han de corporeitzar-lo, a més, en alguna cosa com 

a mínim bidimensional, convertint aquesta experiència cognitiva, perceptiva i 

emocional en cultura. La llei educativa ha d'animar a que els nous ciutadans i 



ciutadanes, de dels tres als setze anys, puguin pensar també en una "visió ampliada 

de sí mateixos". 

 

John Dewey senyalava fa més de vuitanta anys que, "donat que l'art és la forma 

universal del llenguatje; donat que està constituït per cualitats comunes a tots els 

éssers humans, l'art és la forma de comunicació més lliure i universal 

(Dewey,1934:327). Si aquesta nova Llei d'Educació té com objectiu una societat 

amb menys desigualtat, ha de potenciar les arts per a tots des del primer dia, 

especialment en contextos obligatoris i gratuïts, i no limitar les arts i la seva 

educació a les families privilegiades. Privar del dret a l'educació visual, audiovisual 

i artística i en l'accés a la cultura és un gran error democràtic. 

 

Senyora Celaá, senyor Sánchez, senyora Calvo, senyor Iglesias i la resta de l'equip 

de Gobern: no desaprofitin aquesta oportunitat, novament. Els Estats amb millors 

resultats en PISA són aquells que més hores dediquen a l'Educació Artística, 

perquè lluny d'afavorir la instrucció memorística, ensenyen als seus infants a 

imaginar futurs possibles, i els donen les eines per tal d'aconseguir-ho. Considerem 

necessaria una major presencia de l'educació artística en l'ensenyança reglada, en 

tots els nivells educatius. Ens tenen a la seva disposició per aconseguir una llei 

educativa plena, integral i responsable amb les noves generacions. De la 

sensibilitat d'aquestes generacions. De la sensibilitat d'aquestes generacions 

depenen avui el futur del nostre país. 

 

Madrid , 24 de febrer de 2020 

 

Professorat de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Plàstica/Educació Artística i 

VIsual de les universitats de l'Estat espanyol 


