
 
 

Literatura, art i joc: instal·lacions artístiques i literàries a l’educació infantil 

Dissabte, 3 de juliol. Dinàmiques de joc en les mediacions culturals. Taller 

A càrrec de Marc Alabart Barba, mediador literari 

Relat d’Esther Granados 

Entrem a la sala i ens trobem la instal·lació entorn Un llibre de Hervé Tullet. 

Venen ganes de jugar, d’agafar totes les peces i experimentar. Però en Marc ens 

fa envoltar l’espai i amb una presentació sublim, ens explica com va sorgir el seu 

projecte d’instal·lacions artístiques i literàries entorn l’àlbum.  

 

 

Tot va començar en el context d’unes pràctiques en educació infantil i a partir 

d’un article de la revista Guix1 en què Javier Abad Molina i Ángeles Ruiz de 

Velasco Gálvez parlaven d’Instal·lacions per al joc presimbòlic i simbòlic. Abad i 

Ruiz de Velasco proposen crear espais neutres on l’infant pugui jugar i 

esdevingui el món del símbol així com transitar i interactuar per aquests espais. 

                                                           
1 https://www.grao.com/es/producto/revista-guix-infantil-077-setembre-14-instal-lacions-per-al-joc-
presimbolic-i-simbolic 



 
En Marc vol adaptar-ho per treballar l’àlbum amb l’objectiu d’oferir petits museus 

(els àlbums) i també presentar el llibre com a joc. La intenció era incidir en la 

interpretació de la imatge i l’àlbum li oferia aquesta oportunitat perquè conté un 

potencial artístic, perquè alguns permeten l’experiència lúdica i perquè es poden 

ajustar a diferents edats. 

        

La idea fou crear 9 sessions amb grups escolars per descobrir i experimentar 

amb 3 autors/3 llibres. Els triats foren Hervé Tullet (Un llibre), Kveta Pacovská 

(Caperucita roja) i Iela Mari (El petit globus vermell). La dinàmica de les sessions 

girarien entorn en la narració dels llibres, la instal·lació i en la creació. I la 

conducció de les sessions convidava als infants, primer, a escoltar cada història, 

després a observar el que veien a l’espai i a fer les seves deduccions, seguint 

amb la desconstrucció i experimentació dels objectes de la instal·lació. 

Finalment, cada proposta literària finalitzava amb una activitat de creació a partir 

de la vivència. 

Un cop realitzades diverses sessions en escoles, en Marc exposa algunes 

conclusions que ens són molt útils si volem dur a terme aquesta activitat als 

nostres entorns professionals. 

 Grups reduïts, màxim 10-12 infants per sessió 

 Espais amplis amb superfície llisa 

 Temps per muntar i desmuntar la instal·lació 

 Consells/instruccions d’ús dels materials per als infants (cura i compartir 

amb els companys) 

 Observar i aprendre de la resposta dels infants (tempo de cadascú, 

reaccions, joc compartit o no, interacció amb els llibres...) 

 



 
 

Una vegada hem conegut el procés de tot plegat, se’ns convida a crear la nostra 

instal·lació. Es fan grups de 4-5 persones i a partir d’uns llibres prèviament triats, 

cada grup es posa a treballar per idear una instal·lació. Els grups disposen d’una 

pauta com a guia, amb uns passos a seguir així com dues infografies, una com 

a guia de creació de les instal·lacions artístiques i literàries i l’altra amb 

indicacions per al seu disseny:  

 

CREEM LA NOSTRA INSTAL·LACIÓ? Guia de creació de les instal·lacions 

artístiques i literàries 

 Escollim una autora o autor 

 Fem una lectura visual aprofundida de l’obre 

 Pensem en els objectes 

 Dissenyem la composició 

 Pensem en una activitat de creació posterior 

 Juguem 

 

 

 

 



 
 

INSTAL·LACIONS DE JOC PRESIMBÒLIC I SIMBÒLIC. Indicacions per al 

seu disseny 

 Tríades: grups de tres (3 colors, 3 objectes, 3 agrupacions, per exemple) 

 Com han de ser els objectes? (han de permetre el joc presimbòlic) 

 Quants n’hi ha d’haver? (suficients per a cada infant. No saturar) 

 Possibles elements (objectes de tons neutres o amb colors, per fer 

construccions verticals, de base o suport, de cos, de moviment, 

d’embolcallament, matèria i sonors) 

 Altres (projeccions, teles... No incloure els materials per a l’activitat 

creativa) 

Quan el temps ha finalitzat, cada grup exposa la seva proposta. Tots coincideixen 

que no han pogut finalitzar el procés. En Marc respon que ell va necessitar 2 

setmanes per tot plegat i ens alaba perquè amb 20 minuts hem fet molta feina. 

Ens anima a seguir pensant en possibles i futures instal·lacions per treballar amb 

infants, ja sigui dins un entorn escolar o a la biblioteca. Totes les assistents es 

mostren satisfetes amb l’experiència. Ben segur que ho portarem a terme i farem 

que els infants “entrin als llibres i juguin”. 


