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Es vol validar un model de capacitació, sustentat en una concepció humanista, crítica i 

constructivista de l'educació i expressiva de l'art, amb aportacions de l'arteterapia; per 

a col·laborar amb la promoció i protecció dels DDHH; capacitant actors socials per a 

actuar en àmbits de salut, educació, justícia penal, comprenent la relació creativitat-art-

salut. El model és un projecte d'investigació-acció, amb metodologia de taller 

expressiu-reflexiu, per a actuar en diversos escenaris, facilitant l'aprenentatge 

significatiu.  

Objectius de la investigació:  

Analitzar concepcions, de l'Art, l'Art-terapia i l'Educació, fent referència a fonts 

documentals i conceptes claus de la hipòtesi. Comprendre la pràctica educativa com a 

àmbit on aplicar investigació-acció. Descriure/analitzar, fonaments, objectius, 

continguts i criteri avaluatiu de l'acció formadora promoguda pel projecte. Explicar la 

metodologia de taller expressiu-reflexiu del model de capacitació, analitzar el concepte 

de seqüència didàctica, presentar seqüències didàctiques del mateix i de pràctiques a 

càrrec de participants del taller.  

Mètodes d'investigació aplicats en la tesi:  

Descriptiva: diagnosticar i identificar problemàtiques dins dels contextos on es 

desenvolupa la hipòtesi. Projectiva: plantejar un model de formació de formadors. 

Avaluativa: apreciar els efectes de la investigació-acció, referits al projecte que està en 

investigació. Comparativa: identificar diferències i semblances durant la 

experimentació pràctica del projecte. 

Metodologia aplicada en l'experimentació pràctica del model a validar:  

Investigació-acció  

Metodologia d'ensenyança-aprenentatge del model a validar:  

Taller expressiu-reflexiu amb dispositius de l'art-terapia  

Resultats i aportacions més rellevants:  

En les facultats de Belles Arts de la UPV i ULL, va ser la primera capacitació que va 

permetre a estudiants ensenyar art a joves en contextes de tancament (Espanya 

2008/09). En Argentina, el projecte va facilitar a penitenciaris, a considerar l'eix ètic de 

la seua tasca; per primera vegada en 2009/10, en centres de privació de llibertat 

d'adolescents (Salta i Orán) ; aquestos van dictar tallers expressius als adolescents. 

En Província de Bs. As., Promotors Comunitaris de Salut (Marcos Paz) i alumnes del 



Batxillerat d'Adults amb Orientació en Salut (Lomas de Zamora); per primera vegada 

van rebre una capacitació per a comprendre la funció expressiva de l'art com a 

promotora de salut (2011/12). El projecte s'inclou en una assignatura de Tecnicatura 

Superior en Treball Social (Moreno); l'alumnat va incorporar aquestos nous 

coneixements, per a aplicar-los a les seues pràctiques territorials. (2011/12). Si bé la 

investigació que presentem, comprén el desenvolupament del projecte 2009/12; és 

important dir que valorat pel Ministeri d'Educació de la Nació, es va firmar Carta Acord 

entre Secretaria de DDHH de la Nació, des d’on el projecte actua des de 2009, i la 

Modalitat Educació en Contextos de Tancament d'eixe Ministeri, per a dictar el projecte 

com a seminari a nivell federal. En 2015 es va dictar en Salta, Tucumán i La Pampa.  

Paraules clau: Art. Creativitat. Reflexió. Educació. Art-terapia. Salut. DDHH. 

Constructivisme. Investigació-acció. Percepció. Taller. Expressió. Sensibilitat. Cos. 

Transformació. Salut. Prevenció. Joc. Comunicació. 

 


