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a debat

n una societat can-
viant on els models 
de família i escola 

els pilars i els valors tradicionals 
-

bem davant del repte d’educar 

propi del professional que es po-
dran construir noves formes de re-

aquest context on l’Artteràpia com 

-
-

«Para dominar lo que está 
afuera es preciso hacer cosas, no 
sólo pensar o desear, y hacer co-
sas lleva tiempo. Jugar es hacer.» 
D. Winnicott.

-

comencem aquest article sobre 

de l’Artteràpia proposem un espai 
-
-

tencial creatiu a partir de les seves 

de treball amb el fer creatiu per-
met a la persona trobar-se amb les 

diferents formes de representa-

d’aquesta activitat amb els mate-

Pensem l’espai de treball com 

aquest fer inherent en l’ésser 
humà que ens ha permès crear i 
recrear la nostra existència. Quan 

-
-

-

La possibilitat de poder donar 

-
neixement de l’adult. Per tant pot 

experiència. 

-
nim experiència en el camp de la 
infància i l’adolescència tant amb 

-
llem donant suport a les famílies i 
també amb equips de treball dels 

comunitari. 
Cal tenir en compte que les 

part  d’un adult perquè l’infant viu 
-

litat i és a partir dels pares o de 
l’escola que es reconeix que cal 
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-

també acollim la demanda de la 

molt important el treball de la mi-

sobre aquest relat construït sobre 

-
tarem responsabilitzant d’una part 
que és fonamental i necessària per 
realment produir canvis en el nen 

La proposta de treball amb els 
infants és a partir de les seves ca-

-
duccions que li permeten estar en 

-

de resoldre-les. En l’Artteràpia no 

-

construint. 

monstres que lluiten entre ells i 
-

yar les batalles. Aquest treball des 

a dormir sol.

-

-

així poder relacionar-se amb el 

-

que no dona fe del treball real 
que implica un treball arttera-

creant una nova forma de vincle 

que permet a la persona sentir-se 
viva i que forma part del context 
social. 

Per acabar una  frase de 

francesa:
“No tenemos nada que impo-

ner a los niños. En mi opinión hay 
una sola manera de ayudarlos: 
siendo auténticos nosotros mis-
mos y diciendo a los niños que no 
sabemos, pero que ellos deben 
aprender a saber; que nosotros 
no fabricamos su porvenir, sino 
que lo crearán ellos; otorgándo-
les el papel de tomar a cargo su 
destino exactamente como ellos 
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• Què podem fer si el nos-

• Com actuar quan hi ha 
atacs d’ira que el nen no sap 

• Què fer quan ens sentim 

• Com atendre un alumne 

• 
que està en silenci i tancat 

• -

• Què es pot fer a nivell 


