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Equip
Mirada sistèmica

LA NOSTRA ESCOLA

MISSIÓ

Finalitat i valors

...Per fer possible la tasca 
educativa, l’Escola compta amb 
la implicació i compromís de la 
família, i promou una relació
constant entre tots els agents 
educadors, basada en la 
cooperació i el diàleg...

www.joviat.cat

Excel·lència

Projecte 
educatiu



La pedagogia sistèmica. Una nova mirada a 
l’educació i una oportunitat per la nostra Escola.

• És una perspectiva molt innovadora que mira l’educació com un 
ecosistema i permet veure la realitat educativa com un tot vinculat 
als sistemes familiars, socials, culturals i històrics i com això influeix 
als processos d’ensenyament - aprenentatge.

• És l’aplicació dels ordres que operen en els sistemes humans a 
l’educació en totes les seves vessants: relació família- escola, 
relació entre els mestres, relació dins de l’aula, relació amb els 
aprenentatges.

• La finalitat és trobar l’ordre natural, identificar els desordres i 
ocupar el lloc que ens correspon sigui com a pares, mestres o 
alumnes, assentir als nostres límits i no fer-nos càrrec d’allò que no 
ens pertoca.

• Cada alumne pertany al seu sistema familiar i cultural, això fa que 
cada un d’ells tingui la seva pròpia identitat que des de l’escola hem 
de reconèixer.

PEDAGOGIA SISTÈMICA



PEDAGOGIA SISTÈMICA

Bert Hellinger, pedagog, teòleg , filòsof  i terapeuta 
alemany és el primer que parla dels ordres de l’amor i 
l’ajuda. Són les condicions per a que flueixin les 
relacions i la vida.  

1er:  LA VINCULACIÓ I EL DRET A LA PERTINENÇA.

2on: L’EQUILIBRI ENTRE EL DONAR I EL REBRE.

3er:  L’ORDRE I LA JERARQUIA.

Angélica Olvera porta la mirada de Bert Hellinger al món 
de l’educació a través del CUDEC (Centro Universitario
Doctor Emilio Cárdenas) de Mèxic i juntament amb 
Sylvia Kabelka dóna nom a LA PEDAGOGIA 
SISTÈMICA.

Al nostre país, aquesta visió sistèmica de la pedagogia, 
inspirada en el treball transgeneracional de Hellinger,  
arriba de les mans de Mercè Traveset i Carles 
Parellada. 



1er: VINCULACIÓ I EL DRET A LA PERTINENÇA
La persona té la necessitat d’estar vinculada al sistema al qual pertany. El 
no reconeixement del lloc que ocupa aquest membre (exclusió, rebuig, 
despreci…) pot comportar problemes d’identitat personal i d’aprenentatge.

2on: L’EQUILIBRI ENTRE EL DONAR I EL REBRE
Tots els sistemes humans tenen la tendència i la necessitat d’equilibrar-se. 
Tota relació és un equilibri, però és diferent entre iguals. Entre mestres i 
alumnes, existeix un desequilibri ja que els primers donen més, i els segons 
reben més. I el mateix succeeix entre la relació entre pares i fills.

3er: L’ORDRE I LA JERARQUIA
En tots els sistemes hi ha unes regles, unes lleis i unes jerarquies que 
ordenen el sistema.   

PEDAGOGIA SISTÈMICA
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Antoskolan
Kristiandstad

Suècia

L’OPORTUNITAT: Projecte que es porta a terme amb l’escola sueca Antonskolan i 
l’Escola Joviat.

PROJECTE COL·LABORACIÓ

Escola Joviat 
Manresa

Catalunya



BARCELONA 

Fundació Joan Miró
Obres originals

THE PROJECT

KRISTIANDSTAD 

Café Miró
Litografies

VISITA A SUÈCIA . LA INSPIRACIÓ.



• Loris Malaguzzi, Correggio 1920-Reggio 
Emilia 1994. Projecta i realitza 
experiències concretes a Reggio Emilia, 
ciutat en la que construeix la seva obra 
pedagògica.

• L’atelier, és un espai educatiu present en 
la tasca diària.

LORIS MALAGUZZI I L’ATELIER . 
EL CONTEXT I LA METODOLOGIA



A l’escola amb les idees, les experiències i les vivències 
de molts educadors hem creat i adaptat el nostre atelier.

Heu sentit parlar mai de l’atelier?
N’heu vist mai cap?
Voleu conèixer el nostre?

EL NOSTRE ATELIER



EL NOSTRE ATELIER

Un Espai on sempre hi ha quelcom diferent.



Un Espai ple de sorpreses que desperta la 
curiositat dels infants.

EL NOSTRE ATELIER



Un Espai que convida a crear, a somiar, a 
experimentar... noves sensacions.

EL NOSTRE ATELIER



Una Metodologia per trobar gust per tot el que és 
bonic, el que és plàstic. 

EL NOSTRE ATELIER



Una Eina d’autoaprenentatge.

EL NOSTRE ATELIER



Un Univers de creació.

EL NOSTRE ATELIER



L’equip de mestres vam veure una nova manera d’aprendre entre 
els nostres alumnes. 

L’atelier havia de tenir una continuïtat al parvulari. 

Grups reduïts.

1 sessió setmanal.

EL NOSTRE ATELIER



INICI DEL PROJECTE
Vam explicar un petit conte amb quatre petites idees senzilles i 
clares perquè els infants coneguessin l’artista Joan Miró .
A la mateixa sessió es van presentar diferents obres i de diferents 
èpoques. Hi havia un racó amb un recull d’obres i un arxivador que 
invitava als alumnes a seure per parlar, comentar, obse rvar, 
mirar...

EL PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL



Elements mironians : la lluna, els estels, les rodones, els quadrats... 
són presents en l’obra.

EL PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL



En el conte s’explica que l’artista fa servir principalment els colors : 
groc, vermell, blau, verd i negre.

EL PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL



Vam explicar que Joan Miró li agradava dibuixar: la línia, el punt, 
formes geomètriques ... En diferents formats: paper gran o petit, 
papers de diaris, sobre la sorra amb pals…

EL PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL



Les següents sessions van ser per conèixer quines tècniques feia servir 
(estampació, collage, degoteig i regalims, quins suports utilitzava pinzell
prim, gruixut, espàtules de diferents mides...)

EL PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL



EL PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL



EL PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL



EL PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL



Després de la formació de pedagogia sistèmica 
que rebem al llarg del curs passat, a l’ àrea 
d’expressió artística , pensem que seria 
interessant treballar la identitat del nen a partir 
de l’autoretrat amb els infants de 3-6 anys.

EL PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL



L’AUTORETRAT

Dins la pedagogia sistèmica, hi ha 
una part que ens parla de la dimensió
transgeneracional. Aquesta serveix 
per donar-nos informació de la cultura 
–regles, valors, normes, costums i 
món simbòlic- a la qual pertanyen els 
nostres alumnes i les seves famílies. 

En aquest sentit, quan treballem 
l’autoretrat volem transmetre i fer 
adonar als infants que tots formem 
part d’un sistema familiar, una cultura 
i un país determinat, que tots vivim en 
el mateix planeta i ens hem de 
respectar.

EL PROJECTE A ED. INFANTIL: L’AUTORETRAT



AUTORETRAT

• Observar la imatge de l’autoretrat.
• Observació directe del rostre.
• Ens adonem que tots som diferents.
• Ens mirem al mirall i ens maquillem les parts de la cara.
• Prendre consciència primer individualment i després amb els 

companys/es.



AUTORETRAT



Per treballar aquestes parts de la cara i poder veure on estan situades 
cadascuna d’elles es van posar per parelles i es van enganxar un 
gomet de color. 

AUTORETRAT



Moltes vegades sorgeixen iniciatives dels mateixos in fants.

AUTORETRAT



Un altra sessió va ser anar al pati de l’escola. Vam agafar pals
xinesos. Aquell dia erem el Joan Miró! Havíem de dibuixar la 
nostra cara a la sorra!! 

AUTORETRAT



Per començar a treballar l’autoretrat sobre 
paper els vam ensenyar la fotografia de 
l’artista on es veu que comença a dibuixar 
les parts bàsiques de la cara amb tamany
gran a partir de l’escultura que podeu veure 
a l’esquerra de la imatge.

AUTORETRAT



Després d’aquestes sessions, a mesura que hi van haver totes 
aquestes vivències, experiències, sensacions cada infant va fer el 
seu autoretrat.

AUTORETRAT



AUTORETRAT



FINAL DEL PROJECTE
Per finalitzar el projecte de l’autoretrat: Amb una fotografia de la 
seva família més directa van poder observar i comentar que 
cadascun d’ells tenia una o més semblances amb els seus pares i 
familiars.

AUTORETRAT



EXPOSICIÓ PER LES FAMÍLIES



EXPOSICIÓ PER LES FAMÍLIES



VALORACIONS

• Joan Miró ens ha servit per treballar l’artista conjuntament la 
llar d’infants i el parvulari. Aquest projecte ens ha permès 
reforçar la identitat de l’educació infantil com a etapa.

• Com a mestres, ha estat una experiència molt enriquidora. 
Hem viscut les ganes que tenien els nens i les nenes de voler 
participar, conèixer, aportar i interessar-se per la identitat dels 
companys.

• La identitat de cada nen/a, ens ha donat l’oportunitat 
d’establir un diàleg amb l’objectiu de saber que tots tenim una 
família, una cultura, uns costums...  I que hem de saber 
respectar i valorar.

• Una vegada acabat el projecte hem vist que podríem haver 
enregistrat les converses que sorgien el dia a dia, i per tant és 
un element de millora per futurs projectes.

• Un suggeriment que ens van fer arribar moltes famílies va 
ser que els agradaria haver pogut veure el procés del projecte 
dins a l’atelier.



ATELIER
Aquesta paraula de set lletres, al principi ens sonava 
una mica estranya. Ara és un espai especial per als 
alumnes d’Infnatil. Tots junts conversem, riem, 
construïm, inventem... Aprofitem tots els materials 
possibles que us podeu imaginar: botons, sorra, pasta, 
petxines, fang, etc.
Gràcies a l’artista barceloní Joan Miró hem conegut 
les seves obres, quins colors utilitza, les formes que 
dibuixa... Hem treballat el collage, hem après a fer el 
nostre autoretrat, entre moltes altres coses. Quina 
passada!

“Article de la revista del 50è aniversari de l’escola”



GRÀCIES!

www.joviat.cat


