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Revisant les activitats falleres en els 

centres de Secundària

Ricard Huerta, Loli Soto i Ricard Ramon Camps
U niversitat de V alè ncia 

RESUM: Els centres educatius valencians cons-
trueixen, abans del 19 de març, la seua pròpia 
falla. D’aquesta manera, els centres educa-
tius integren la festa en la programació de les 
seues activitats curriculars. Ací, no existeixen 
els conceptes d’artista faller ni tan sols el de 
comissió de falla. Els valors socials i artístics de 
la festa s’incorporen de manera transversal als 
programes docents. N’és un exemple el de la 
Falla d’Escuela 2 de la Canyada (Paterna).
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ABSTRACT: Many Valencian schools build a falla 
monument before March 19, which is called 
“the school falla”, thus incorporating the 
Falles festival into the syllabus of their cur-
ricular activities. In this context, the figure of 
a faller artist or even a falla committee does 
not exist. The inherent social and artistic val-
ues are thus included as cross-curricular issues 
in the educational programs. An outstanding 
example is the Falla d’Escuela 2 in La Canyada 
(Paterna).
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La construcció del monument faller en les 
falles convencionals sol ser una activitat 
realitzada per professionals artesans, 

els artistes fallers. De vegades, els integrants 
de les comissions falleres també s’impliquen 
directament en l’elaboració de l’escultura. 
Quan aquest esquema arriba al centre educa-
tiu no hi ha ni “artistes fallers” ni “comissions 
de falla”. Sol ser algun professor el responsa-
ble, assessor, dissenyador i dinamitzador de 
l’esdeveniment, qui implica un grup d’alum-
nes per construir la falla. Aquestes dinàmiques 
participatives s’introdueixen de manera molt 
natural en escoles i instituts a causa de l’es-
penta social i cultural que adquireix la celebra-
ció de la festa. 

Una vegada la falla ha entrat en el centre edu-
catiu, tot el que succeeix a partir d’aquesta 
integració i hi està vinculat (plantà, mascletà, 
cercavila, vestuari, gastronomia, etc.) mono-
politza durant unes setmanes l’activitat lúdica 
i artística que genera el mateix centre. És en 
aquest àmbit d’actuació on podem introduir 
components molt positius que seran la base 
de la nostra proposta: socialització, treball en 
equip, col·laboració d’alumnat de diferents 
edats, fins i tot participació de pares (disse-
nyadors, artistes, fusters) que també assesso-
ren el treball de construcció de la falla. Un cas 
molt cridaner d’aquest plantejament integra-
dor és el de la Falla d’Escuela 2 de la Canyada 
(Paterna, l’Horta), cas que incorporem en 
aquest estudi. 

Disposem, per tant, d’un element de cultura 
visual de primer ordre en una activitat que 
pren caràcter curricular per la transversalitat 
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de la seua argumentació. Professorat i alum-
nat participen en una acció artística en què 
les formes, els colors, les textures, les cons-
truccions i el disseny del conjunt, s’emmar-
quen en un missatge que sol tindre també un 
rerefons crític (social, cultural, ecològic, etc.). 
Tots aquests aspectes els plantegem com una 
oportunitat pedagògica la dimensió educativa 
i artística de la qual hem d’aprofitar. 

La nostra interpretació de les arts visuals i de 
la cultura visual en general (és a dir, els refe-
rents culturals, socials, formals i identitaris dels 
artefactes visuals) va més enllà dels aspectes 
procedimentals que han sigut, tradicional-
ment, els més vinculats a l’educació artística. 
Proposem una anàlisi dels artefactes visuals 
basat en les aportacions que durant dècades 
han divulgat els estudis culturals en l’àmbit 
anglosaxó, i que recentment estan molt pre-
sents en els treballs d’investigadors com K erry 
Freedman, Paul Duncum, Nicholas Mirzoeff o, 
en un àmbit més pròxim, Fernando Herná ndez 
o Imanol Aguirre. Dins d’aquests paràmetres, 
analitzar les activitats falleres es converteix en 
un atractiu exemple del que suposa la mescla 
entre la cultura popular i les manifestacions 
culturals escolars que estan en la frontera dels 
marges curriculars. De fet, aquesta activitat 
és un fenomen local amb repercussions que 
superen les fronteres geogràfiques. 

Amb el nostre article pretenem donar a conéi-
xer la rellevància de les activitats didàctiques 
relacionades amb les falles que es desen-
volupen en els centres de secundària de les 
comarques valencianes. La nostra experiència 
en instituts de Secundària on es duen a terme 
manifestacions culturals en aquest sentit ser-
virà per a exposar, des de la pràctica, alguns 
elements educatius, socials i culturals que, al 
nostre entendre, destaquen per l’aportació de 
valors i pràctiques molt positives dins de l’en-
tramat dels centres educatius. Les Falles són 
una manifestació cultural de primer ordre en 
el calendari festiu valencià. La seua presència 
en les escoles i els instituts ja és habitual des 
de fa un parell de dècades. Ningú ha posat fre 
a aquesta “invasió fallera” en els centres edu-
catius. Al contrari: pares, educadors i alumnat 
han donat suport a aquesta presència que ja 

pràcticament és d’ordre institucional. Lluny 
de considerar-ho un element de distorsió en 
l’activitat habitual, el professorat ha inclòs 
en l’àmbit curricular aquesta celebració. Els 
professors de plàstica i arts visuals tenen un 
paper fonamental en el desenvolupament de 
la proposta, ja que el procés requereix una 
aportació i un consens d’idees, per a posteri-
orment dur a terme la construcció del monu-
ment faller, que finalment serà cremat com a 
festeig de l’arribada de la primavera. La part 
lúdica es complementa amb un aspecte de crí-
tica que pot contenir elements diversos (des 
de reivindicacions ecologistes fins a protes-
tes per actuacions concretes de professors). 
Tot aquest entramat, impensable en un altre 
lloc geogràfic, ja és una realitat en els centres 
educatius valencians. Va arribar i es va instal-
lar còmodament en col·legis i instituts. Creiem 
que convé començar a investigar-lo, tant per 
a entendre’l i difondre’l, com per a millorar 
la seua aportació en àrees tan precàries com 
l’educació artística.

Tal com ja apuntàvem en ocasions anteriors 
(Huerta, 2005 a; 2005 b), els artefactes visuals 
que no entren dins dels formats artístics per 
excel·lència (dibuix, pintura, escultura, gra-
vat) continuen en certa manera marginats de 
les experiències educatives, la qual cosa no 
deixa de ser una mostra palpable del concep-
te modern encara vigent entre bona part dels 
professionals de l’educació artística. Tal com 
succeeix en la pràctica docent, l’acostament 
a totes les parcel·les de la cultura visual (en 
aquest cas serien les falles) no troba el territori 
adequat per a refermar un model ampli en el 
qual pogueren convergir totes les dinàmiques 
emergents. Tenint en compte la situació d’en-
rariment en la qual estem, quina posició hem 
de prendre els professors d’educació artís-
tica? , quin paper han de tenir en els nostres 
projectes curriculars els interessos del nostre 
alumnat? , quins artefactes visuals han de con-
figurar els territoris sobre els quals plantejar 
els nostres models? , fins a quin punt podem 
establir distàncies i marques entre les obres 
mestres de l’art i els productes de la cultura 
popular? , quines estratègies podríem plan-
tejar per a activar la nostra presència en les 
noves polítiques educatives? , quan i de quina 
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manera convé començar a modificar els actu-
als esquemes per a ampliar les zones d’intro-
missió de l’educació artística?

Volem reivindicar un major interés cap a 
aspectes de la cultura partint d’un nivell molt 
més pròxim, atenent en aquest cas la presèn-
cia de la festa de les Falles en l’imaginari de 
l’alumnat valencià. Tractant-se d’una temàti-
ca molt local com pot ser la festivitat de les 
Falles, això ens permetrà endinsar-nos en ter-
ritoris liminars que finalment condueixen a una 
curiosa trobada amb la creació artística que 
duen a terme algunes persones i col·lectius 
del nostre entorn. No perdem de vista que 
artistes de la talla de Pinazo, Sorolla, R enau, 
B allester, Segrelles, B enlliure, Lozano, Mateu, 
Miquel Navarro, Carmen Calvo, G enovés, 
Alfaro, B oix, Mariscal, Armengol, Carme Vidal, 
Artur Heras, etc., han desenvolupat peces en 
què reflecteixen el món de les Falles, la qual 
cosa ens pot ajudar a crear un entramat més 
artístic sobre aquesta tradició popular. Entre 
les temàtiques per les quals han optat els dife-
rents artistes que han tractat el tema faller 
dominen aquelles referències convencionals 
al·lusives a certs aspectes de la festa: el foc, 
el monument, la gastronomia peculiar, la ves-
timenta, els tòpics, els focs artificials, les desfi-
lades i moltes més qü estions. La crítica i la iro-
nia (que també resulten essencials en la festa 
fallera) estan en la base de moltes d’aquestes 
obres. La sàtira àcida ens recorda que formem 
part de la tradició mediterrània. Amb aquests 
interessos i tenint en compte el poc coneixe-
ment que es té de la tradició de les Falles més 
enllà dels límits geogràfics valencians, hem 
optat per accentuar en el nostre treball dos 
aspectes fonamentals: destacar la importància 
de les Falles com a manifestació cultural amb 
rang històric i posteriorment estudiar un cas 
emblemàtic com és la falla del col·legi Escuela 
2 de Paterna. 

L e s  fa lle s , c u lt u r a  v is u a l d ’a r re l p o p u la r, 
d e l c a r re r  a  l’a u la

Pràcticament totes les festes populars posse-
eixen una profunda representació de caràc-
ter visual que es desenvolupa en els entorns 

públics i els espais quotidians de la vida urba-
na o rural, habitualment als carrers o en espais 
i instal·lacions de caràcter cívic o religiós ober-
tes a la comunitat social que desenvolupa 
aquest acte festiu. Això converteix les mani-
festacions festives en tot un referent dins de 
la cultura visual de la col·lectivitat social que 
representa, ja que aquest component visual 
és també un component d’identitat pròpia, de 
representació i identificació d’una història de 
vida i una cultura compartida que es manifesta 
públicament en el zenit de la celebració festiva 
i en l’art popular produït en el marc d’aquesta 
festa. De vegades, el mateix art popular es con-
verteix en el protagonista essencial de la festa, 
aquest és el cas de les Falles de València. 

Començarem un breu recorregut per l’origen 
i significat de la festa fallera abans d’entrar 
a valorar les possibilitats i capacitats de la 
seua implicació en l’educació artística regla-
da, demostrant d’aquesta manera la neces-
sitat d’aquesta presència en les aules d’art i 
les enormes possibilitats presents en aquesta 
festa per a desenvolupar activitats artístiques. 
Destacarem sobretot els aspectes artístics i 
estètics d’aquesta festa, que són òbviament 
els que més interessen en la nostra disciplina. 

Comencem pels seus orígens històrics, segons 
pareix, a partir de la segona meitat del segle 
X V III almenys, ja es pot documentar l’existèn-
cia de falles. Concretament hi ha referències i 
documentació des de l’any 17 4 0 que ho con-
firmen. En l’actualitat hi ha tres grans corrents 
o interpretacions historiogràfiques respec-
te a l’origen històric de la festa fallera. Una 
d’aquestes situa l’origen en les seues arrels 
més populars i tradicionals, atribuint-ne la cre-
ació a una celebració promoguda pel G remi 
de Fusters, en honor del seu patró, sant J osep. 
Altres investigadors ens parlen d’un origen de 
caràcter ritual d’anunci de la primavera i amb 
intencions de propiciar la fertilitat. Finalment, 
un últim grup d’investigadors relaciona aques-
ta festa amb el Carnestoltes i la Quaresma 
(Ariñ o, 1992) 

Més enllà de qualsevol discussió historiogràfi-
ca, a nosaltres ens interessen les Falles tal com 
se celebren en l’actualitat, en el seu vessant 
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de cultura visual popular, de festa de carrer 
els valors i recursos plàstics de la qual poden 
traspassar-se a l’aula. Aquest esperit de festa 
d’arrel popular i de carrer es viu des dels seus 
primers moments, més fins i tot que en l’ac-
tualitat, on es percep un cert estancament i 
rigidesa, potser per l’excessiva presència ins-
titucional en la festa. Hui sabem que aquesta 
festa va ser organitzada i promoguda en els 
seus inicis per col·lectius de veïns anònims i 
no per corporacions o gremis, com en algun 
moment s’havia arribat a plantejar: “[...] la vís-
pera de San J osé era, desde el primer momen-
to, una prá ctica ritual organizada y celebrada 
fundamentalmente por las clases populares 
(« que pierden jornales» ) de una determinada 
barriada y a la que algunas manos de las clases 
medias imprimieron desde mediados del X V III 
una fisonomía, un desarrollo y una ejecución 
má s elaborados en los que era fundamental la 
técnica del especialista, del carpintero” (Ariñ o, 
1992: 6 2).

És important destacar el sentit material de la 
festa, és a dir, el centre de la festa el cons-
titueix un objecte artístic al voltant del qual 
giren i es desenvolupen progressivament tota 
una sèrie d’actes i esdeveniments de caràc-
ter social i de cultura popular que envolten el 
monument efímer. Com ens assenyala el pro-
fessor Antonio Ariñ o en la cita anterior, aques-
tes primitives falles constituïen manifestacions 
tècnicament tosques i poc desenvolupades, 
però, això sí, mantenien una certa estructura 
espontània que, amb la progressiva participa-
ció dels artesans i especialistes fins a arribar 
a la seua professionalització actual, es va anar 
perdent. Fins a cert punt, aquest primitiu grau 
d’espontaneïtat de l’art de les falles, tamisat i 
reconduït cap al seu vessant més creatiu per la 
labor del professional de l’educació artística, 
està encara present en les falles desenvolupa-
des pels alumnes en les aules de centenars de 
centres d’educació secundaria de tot el terri-
tori valencià. 

Les falles, enteses ara únicament com l’objecte 
material o monument, posseeixen en l’actua-
litat una estètica determinada molt definida i 
característica, que ha acabat imposant-se com 
una llosa dogmàtica, una certa dictadura estè-

tica que impedeix, tret de molt comptades 
excepcions, qualsevol indici de canvi, innova-
ció o reconducció creativa, potser per por de 
posar en perill les estructures estables d’una 
festa que s’ha convertit en una rígida institu-
ció, trencant per complet aquella primitiva cre-
ació espontània popular dels seus orígens, a la 
qual féiem referència. Cal no oblidar tampoc 
que és en l’actualitat tota una estructura eco-
nòmica i d’atracció turística de primer ordre, 
entramat temorós que qualsevol indici de canvi 
puga posar en perill també aquesta estabilitat 
econòmica. Ò bviament, l’activitat en les aules 
s’allibera d’aquests condicionants i, com veu-
rem posteriorment, permet un grau de crea-
tivitat i desenvolupament artístic moltes vega-
des insospitat, desconegut, ignorat i fins i tot 
menyspreat, que supera en alguns aspectes 
l’anquilosada i rígida estètica fallera actual. 

Però quin és el procés històric que acosta les 
falles cap al punt en el qual estan actualment?  
Les falles actuals deriven de tot un procés de 
canvi i evolució desenvolupat al llarg de tot el 
segle X X  a la ciutat de València, que s’estendrà 
posteriorment a tot el seu àmbit d’influència. 
En aquest procés evolutiu es donen diverses 
etapes. Una primera etapa va des del 1901 al 
1920, i es caracteritza per la consolidació de 
la falla com a element artístic i amb un clar 
contingut estètic. Es tracta d’un moment de 
creixement progressiu i és també el moment 
en el qual s’iniciarà la dictadura estètica mar-
cada per la política de premis. S’implanten els 
premis des dels organismes oficials, que en 
un primer moment afavoreixen i estimulen el 
desenvolupament dels monuments, perme-
tent també la instauració de tota una indús-
tria professional artesana entorn del món de 
la creació de falles, però resultaran absoluta-
ment demolidors per al desenvolupament de 
la creació i la llibertat artístiques, imposant una 
determinada concepció estètica que es manté 
vigent fins hui mateix. Una concepció estètica 
que afortunadament els nostres alumnes desa-
fien en les aules amb la complicitat d’uns pro-
fessionals excel·lent. 

La segona etapa de desenvolupament, que 
comprén els anys vint i trenta del segle X X , 
consolida tot el procés anterior i dibuixa una 
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fisonomia de les falles que ja en poc o res dife-
reixen de les actuals. Es tracta d’un moment 
de creixement i expansió espectaculars de 
la festa, tant a la mateixa ciutat de València 
com als pobles de l’àrea metropolitana, fins i 
tot molt més enllà. Sorgeix la celebració de la 
festa al llarg de tota la setmana, la jerarquitza-
ció dels monuments en categories i seccions, 
i la relaxació dels temes crítics, que passen a 
convertir-se en crítica amable i s’allunyen de 
la duresa i el desvergonyiment dels seus ini-
cis, una de les característiques més definitòries 
en aquells primers moments i que va arribar a 
provocar inclús situacions d’escàndol i censura. 
És a partir d’aquest moment quan la festa es 
desenvolupa en la seua faceta d’atractiu turís-
tic amable i on l’estètica d’arrel k itsch  comen-
ça el seu inqü estionat regnat en el món faller. 

Actualment, la festa fallera ha aconseguit 
límits insospitats respecte a la seua difusió, 
creixement i importància social i econòmica, 
convertida en un potent motor turístic de la 
ciutat, que com hem vist llosa qualsevol intent 
de canvi i perpetua unes maneres de fer que, 
distant molt de ser completament negatius, 
tenen unes possibilitats immenses de desen-
volupaments culturals i, en el nostre cas, artís-
tics, que són constantment desaprofitades. La 
integració d’aquesta festa, arrelada profunda-
ment en la cultura popular dels valencians, en 
les aules és una d’aquestes possibilitats que 
alguns professors estan desenvolupant amb 
gran professionalitat, esforç extra i esperit 
voluntarista. 

És fonamental integrar la cultura pròpia i la cul-
tura popular local en els currículums dels cen-
tres d’ensenyament, perquè hi haja un camí 
bidireccional de la societat a l’aula i de l’aula 
a la societat. I si en aquest cas presentem una 
experiència concreta respecte a les falles, pot 
i ha de ser aplicable a qualsevol manifestació 
de cultura i art popular. La cultura popular és 
tan rica àmplia i diversa que tots els professi-
onals de l’educació podríem posar i proposar 
ara mateix exemples de projectes i activitats 
d’integració en les nostres aules, que poden 
i han de conviure amb la resta d’objectius 
didàctics de l’educació artística, encara que 
siga una vegada a l’any. 

L a  s o s t e n ib ilit a t  i l’e c o lo g ia  d e s  d e  
l’ò p t ic a  d e  la  fa lla  d ’E s c u e la  2  

Entre les prioritats d’Escuela 2 com a centre 
educatiu en el qual estan implicades diferents 
sensibilitats i col·lectius, destaquen la defensa 
de la sostenibilitat com a vertadera opció de 
canvi. Ens hem d’acostumar a la paraula i con-
cepte so stenible, perquè en la seua arrel està 
la vertadera idea de solidaritat. No podem 
oblidar que el respecte a la nostra terra, al 
medi ambient, té arrels socials i econòmiques: 
com l’art i com la llibertat de les persones i 
dels pobles. Comencem el recorregut per 
l’experiència de la falla d’Escuela 2 explicant 
el projecte en el qual ens basem per a desen-
volupar l’activitat. 

El col·lectiu d’Escuela 2 dóna suport a la idea 
de l’art com a llenguatge eina per a reivindi-
car el respecte als drets humans i, en especial, 
al dret de les persones i els pobles a la seua 
terra, la seua cultura, les seues arrels i la seua 
llibertat. Es tracta d’un col·lectiu de persones 
interessades en el reciclatge creatiu, el medi 
ambient, l’art... En Escuela 2 s’organitzen 
tallers on s’ensenyen les tècniques necessà-
ries per a la confecció d’objectes d’utilitat o 
artístics a partir de material en desús, ajudant 
així a augmentar la consciència de la neces-
sitat de conservar el medi ambient. Es tracta 
d’una escola multidisciplinària que intenta 
comprendre el món amb l’ajuda de l’art i les 
seues manifestacions més contemporànies. 
En Escuela 2 es treballa sobre qü estions que 
ens afecten a tots i totes, com ara la identi-
tat, la sexualitat, la relació amb la natura i el 
planeta Terra, la ciutat com a entitat vital i de 
convivència, el nostre cos, la comunicació, la 
incomunicació... És un espai per a la reflexió 
dins de l’aula i fora, que intenta complementar 
els ensenyaments transversals de l’educació 
obligatòria a través de les múltiples visions i 
opinions que ens ofereixen els artistes en les 
seues obres. 

En Escuela 2 es planteja una anàlisi de les dife-
rents maneres de fer art i educació a la recerca 
d’un model pedagògic útil i compromés, uti-
litzant la pluralitat de les manifestacions artís-
tiques contemporànies com a plataforma des 
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de la qual contribuir a la creació d’un nou sen-
tit social des de l’escola. La vinculació entre 
art i educació, des d’una aplicació transversal, 
permet introduir les pràctiques artístiques en 
l’aula tal com succeeixen fora d’aquesta, és a 
dir, amb una implicació activa en problemàti-
ques de tot tipus. 

Es tracta d’explorar alternatives a les actu-
als rutines de l’Educació Infantil, Primària i 
Secundària O bligatòria, i per això es conside-
ra important afavorir la creació d’experiènci-
es educatives que plantegen altres maneres 
de relacionar-se amb l’art contemporani, la 
societat i l’escola. D’ací sorgeix la proposta 
de realització d’una falla en el centre escolar 
amb l’ajuda de tots els membres de la comu-
nitat educativa com a projecte cooperatiu i de 
participació fonamentat en la sostenibilitat. 
Aquest projecte està basat en una concepció 
àmplia de l’educació i en la consideració de 
l’art contemporani com a ferramenta a través 
de la qual es pot complementar l’ensenya-
ment de les matèries transversals. Compta 
amb la participació i la iniciativa de la totali-
tat dels membres de la comunitat escolar. És 
interactiu, perquè potència l’intercanvi d’ex-
periències entre les diferents etapes i sectors. 
També és dinàmic, perquè els seus continguts 
augmenten, progressen i milloren amb la col-
laboració de tots i totes. 

Considerem necessari, quan parlem del pro-
jecte de la falla SO S (SO Stenibilitat), plante-
jar un altre tipus de relacionitat i recuperar 
la reflexió de J ohn Dewey sobre l’art com a 
experiència. Des del punt de vista de la relaci-
onalitat: l’art hauria de ser capaç de contribuir 
a l’enfortiment de les esferes ciutadanes i la 
participació de subjectes, formes i espais dife-
rents. En realitat, el projecte comprén tots els 
nivells educatius, des de l’Educació Infantil fins 
a la Primària i la Secundària O bligatòria. Els 
objectius del projecte són els segü ents: 

Habituar l’alumnat al contacte habitual a. 
amb obres d’art.
Crear hàbits d’enteniment i respecte a la b. 
creació artística. 
Entendre el patrimoni cultural com un fet c. 
viu i propi.

Apreciar la diversitat com a font de rique-d. 
sa intel·lectual. 
Acostar a l’alumnat les inquietuds de la e. 
creació actual.
Conéixer les tècniques i tecnologies f. 
expressives actuals. 
Fomentar la curiositat sobre l’entorn g. 
humà.
Afavorir la lliure expressió.h. 
R espectar el treball creatiu.i. 
Aproximar la creació plàstica i visual a j. 
l’alumnat.
Formar el gust.k . 
Definir criteris d’apreciació. l. 
Dotar l’alumnat de l’aparell intel·lectual m. 
suficient per a emetre juís crítics.
Definir necessitats i possibilitats dels alum-n. 
nes i les alumnes en cada nivell educatiu.
Crear una metodologia adequada d’acord o. 
amb l’apartat anterior.
O rganitzar mètodes d’acostament i mate-p. 
rials adequats a cada etapa.
Establir un programa coherent que mostre q. 
la diversitat i actualitat.

Per a dur a terme aquests objectius és neces-
sari realitzar una planificació. Per a això es crea 
un programa que permet mostrar amb clare-
dat i qualitat els diferents apartats del projec-
te. El tema del projecte, la sostenibilitat, és 
bianual. En el primer any es van plantejar els 
objectius segü ents: 

Ajudar els alumnes a contemplar els pro-
blemes ambientals socioculturals i econò-
mics del desenvolupament en la seua glo-
balitat, tenint en compte les repercussions 
a curt, mitjà i llarg termini, tant per a una 
col·lectivitat donada com per al conjunt de 
la humanitat i el nostre planeta. 

Comprendre que no és sostenible un èxit 
que exigisca el fracàs d’altres. 

R espectar i potenciar la riquesa que repre-
senta tant la diversitat biològica com la 
cultural i afavorir-ne el gaudi. 

La responsabilitat individual. Possibles 
accions concretes en els més diversos 
camps, des de l’alimentació fins al trans-
port, passant per la neteja, la calefacció i 
il·luminació o la planificació familiar. 
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La falla S O S  és un més dels projectes que fun-
cionen durant l’any per a aconseguir aquests 
objectius. Comença al desembre amb l’ela-
boració dels esbossos d’idees i la creació de 
la comissió de falla. Abans del període de 
vacances d’hivern ha de quedar clar com serà 
la falla, la maqueta i el pla de treball en les dis-
tintes etapes i cursos. Comença la realització a 
partir del gener en els tallers, classes de plàsti-
ca i tecnologia. Culmina amb la Setmana de la 
Sostenibilitat (setmana anterior a la cremà de 
la falla, al març). 

La primera de les accions consisteix a crear 
una comissió de falla amb representació del 
professorat (un professor per etapa i especi-
alista de plàstica i tecnologia) i l’alumnat (dos 
representants per classe des de tercer de 
Primària fins a quart d’ESO ). Les responsabili-
tats d’aquest grup de treball són: 

Comunicar el projecte a tota la comunitat 
educativa. 

R ealitzar el seguiment del procés i plani-
ficació: consell escolar, claustre, AMPA, 
gran consell, assemblees de classe/tutori-
es... 

Arreplegar, seleccionar i proposar l’esbós 
o esbossos que arrepleguen l’opinió i la 
idea global dels seus participants. 

R ealitzar la maqueta i presentar-la a tota 
la comunitat. 

Establir les necessitats materials i ocupar-
se de la ubicació. 

Escriure les cartes per a peticions de mate-
rial. 

O ferir a tota la comunitat educativa els 
espais horaris de funcionament dels tallers 
i les classes. 

Estructurar el treball global tenint en 
compte l’edat, les capacitats i els interes-
sos. 

Ajudar en el funcionament dels tallers 
específics de falla. 

Durant tot el primer trimestre es treballen els 
continguts al voltant de la sostenibilitat, treball 
d’aula, tallers... En el mes de desembre s’ela-
bora l’esbós, individual o en grup, amb l’espe-

cialista de plàstica. La selecció està a càrrec de 
la comissió de falla amb els criteris segü ents: 

Arreplegar les idees i els dibuixos que més 
es repeteixen. 

Tenir en compte que ha de ser construïda 
entre tots i totes, amb la qual cosa ha de 
tenir graus de dificultat diferents. 

Que tot el treball que es fa es mostra en 
la festa. 

Triar els ninots, els detalls i les idees que 
transmeten millor els objectius. 

R eelaborar la nova idea, realitzar un esbós 
nou i una maqueta. 

Dibuix 
seleccionat 
entre els 
projectes 
presentats per 
l’alumnat en el 
concurs d’idees 
per a la falla del 
centre.

Un altre dels dibuixos presentats a la comissió de falla sota el 
lema L a d ama d e la so stenibilitat. 
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Es va triar un esbós dels seleccionats per la 
comissió de falla, era un dibuix d’un alumne 
de sisé de Primària on es veia la terra i la resta 
dels planetes del sistema solar. Tenia molt de 
color i semblava que estava molt aconseguit. 
Els membres del grup es van posar a fer esbos-
sos i van sorgir les primeres idees: 

Volien una figura que tinguera el cap de 
l’esbós. 

El coll seria un embut on s’arreplegaria 
l’aigua del planeta. 

El tors estaria compost per tres altures on 
es representarien els colors del reciclatge: 
blau, groc i verd. 

A mesura que anaven construint s’hi afegi-
en o modificaven les peces i els accessoris 
del personatge. En el tors integraven figures 
menudes. Al final el personatge representava 
que el món estava de dol o, millor dit, tots els 
planetes, en especial la Terra. Quant a l’ús de 
materials de reciclatge, al principi no estaven 
molt convençuts, perquè podia no eixir molt 
bé. Teles, pigments naturals, caixes, periòdics, 
cola d’empaperar..., però al final, com tots els 
anys, va quedar una falla digna de veure. 

Dins del cos de la dama es v an integ rar escenes q ue 
representav en diferents aspectes de temà tica ecolog ista. 

C ap de la 
dama de la 

S ostenibilitat, 
tal com 

v a q uedar 
construïda a 
partir de l’ú s 
de materials 

de reciclatg e. 

C os complet de la fi g ura central de la falla S o stenibilitat. 
L a dama é s una estructura de div ersos metres d’altura. 
Un dels aspectes constructius de la falla consisteix a 
elev ar, amb materials aptes per a cremar-la, 
una estructura q ue pug a suportar el v ent i la pluja abans 
de l’acte de cremar el monument. 
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Entre els alumnes són freqü ents els comentaris, 
tant en l’inici de les previsions com al llarg del 
procés de construcció. Açò resulta molt posi-
tiu, ja que permet, a partir de les seues obser-
vacions, introduir-hi aspectes tan importants 
com els valors o el respecte a la diversitat i a 
l’equilibri: “Hem aprés i provat una cosa nova 
que esperem que continue passant els prò-
xims anys, les coses positives que té reciclar”, 
Ainhoa, Hannah, J ulio i Adriá n (quart d’ESO ). 

La idea del núvol d’amor va sorgir de Malena, 
una xiqueta de segon de Primària. Amb el per-
sonatge es volia introduir l’amor sostenible. 
Amb teles, pintures, llana, diaris, cola, cartó, 
etc. L’estructura tenia boles de diari que for-
maven el volum. Es pensava que el núvol era 
sostenible i el van fer amb delicadesa. Amb 
molt d’esforç ho van aconseguir. Mentre feien 
el núvol fora de classe i usaven la cua tenien 
fred a les mans perquè també la cua estava 
freda (parlem dels mesos d’hivern, en els quals 
es realitza la falla). També van haver de cosir els 
cors. Encolar el núvol resultava fàcil. La història 
tracta d’un núvol d’amor: “al núvol li cauen els 
cors, que són com llàgrimes pels sentiments 
que té per la contaminació atmosfèrica”, Laura 
i Ivá n (EE quart d’ESO ). 

P ersonatg e del nú v ol d’amor creat per una alumna de 
seg on de P rimà ria i q ue també  es v a incorporar al conjunt 

de la falla. 

La idea del projecte “El món malalt” va sor-
gir a partir de l’esbós d’un xiquet de primària. 
La professora de plàstica es va encarregar de 
mostrar els esbossos seleccionats: “Ens va cri-
dar l’atenció de seguida: un món malalt que 

necessitava degotadors per a recuperar-se. 
Pensem que reflectiria molt bé tot el que volí-
em expressar”, Magda, Mariola, Vick y i J avi 
(quart d’ESO ) 

La forma d’explicar verbalment el seu desen-
volupament gràfic és la segü ent: “una silueta 
del món, les extremitats de la qual estan pin-
tades de dos colors, el blanc que representava 
la part cuidada del món, i el gris, que segons la 
nostra opinió és molt més abundant, reflectix 
el desgast i la contaminació. Per això el ninot 
té uns goters amb rètols en què es llig, amor, 
pau, llibertat i solidaritat, que és segons la 
nostra opinió el que al món li fa falta”. Magda, 
Mariola, Vick y i J avi (4 t ESO ) 

Q uatre 
alumnes d’E S O  
elaboren 
g rà fi cament 
(fi ns i tot amb 
indicacions de 
construcció) la 
idea del món 
malalt aportada 
per un alumne 
de P rimà ria. 
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En el centre de la silueta hi havia un cor, amb 
una tapadora entreoberta i dins hi havia com 
un altre minimón. Tot això representava que 
tots tenim el món en el nostre cor i que hem 
de pensar-hi perquè, si nosaltres no hi pen-
sem i no ens n’ocupem, el món no pensarà en 
nosaltres. Llavors, perquè fóra més evident el 
que es volia dir, vam decidir fer un ninot soste-
nible, usant materials de reciclatge: periòdics, 
revistes, teles, cartons, pigments naturals i fus-
tes, i d’aquesta manera van quedar reflectides 
les nostres idees. 

Dins del conjunt 
d’aportacions que fa 
l’alumnat també se’ls 
anima a escriure nar-
racions en les quals 
s’expliquen, quasi 
com a contes breus 
o relats, les seues 
idees i sentiments: 
“Això era un nino 

que portava el món al cor, el portava tan dins 
que, quan va començar a deteriorar-se a causa 
de la contaminació, el nino va caure malalt. 
Llavors la gent conscienciada que volia canviar 

el món el va portar a un hospital cridat « soste-
nibilitat» . Allí li van obrir el cor i van observar el 
deteriorament que estava patint. Així que per 
a remeiar-ho li van posar uns degotados amb 
dosis d’amor, pau, llibertat i solidaritat. Hui en 
dia continua intentant recuperar-se. Depén de 
nosaltres”, Magda, Mariola, Vick y i J avi (quart 
d’ESO ). O  bé: “Quan tota la falla estava aca-
bada es podia veure clarament el concepte 
de sostenibilitat, que era el que es pretenia 
expressar amb aquest projecte, perquè d’una 
manera artística la gent se’n conscienciara”, 
Magda i Mariola (quart d’ESO ) 

Imatg e de la falla construïda al pati del centre E scuela 2  
de la C any ada (P aterna, l’H orta) el 2 0 0 7 , el tema de la 

q ual v a ser la sostenibilitat. 

Després d’una setmana de celebracions i fes-
tejos (que inclouen el mateix muntatge del 
monument faller) es crema el monument, com 

N inot sostenible 
construït amb 

materials de 
reciclatg e.

Detall del ninot 
sostenible. Dins 

de la silueta 
del cor apareix 

un minú scul 
planeta terra. 
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a celebració del final de l’hivern i, per tant, 
de l’inici de l’estació de la primavera. Aquest 
moment coincideix amb la festa de les Falles 
(setmana del 19 de març).

C o n c lu s io n s  

Més enllà del seu caràcter lúdic i festiu, les 
Falles s’han convertit en un referent sociològic 
i cultural de València. Des de fa un parell de 
dècades, els centres educatius s’han apuntat a 
aquesta manifestació de caràcter popular, en 
la qual el paper dels educadors d’arts visuals 
tenen un paper fonamental, tant per la seua 
aportació des de la tradició de l’art, com pel 
fet de ser els més indicats per a construir una 
escultura efímera d’aquestes característiques. 

Pensem que aquesta manifestació de la cul-
tura popular hauria de ser tractada amb més 
interés pels professionals de l’educació artís-
tica, els quals de vegades es desinteressen 
del tema perquè consideren “poc atractiva” la 
qü estió de les falles. Constituiria un error his-
tòric menysprear aquesta manifestació, tenint 
en compte l’engranatge social que la manté 
i alimenta. Al mateix temps, es pot introduir 
en el centre educatiu com un eix motivador 
que ens porte a reflexionar sobre temàtiques 
d’actualitat que poden afectar de manera molt 
directa l’alumnat (i per tant poden suscitar un 
interés en ells). 

Amb el cas analitzat en aquest article demos-
trem que la falla en l’escola no ha de ser for-
çosament un element folk lòric o k itsch , sinó 
que pot motivar reflexions de tipus estètic i 
reivindicacions d’ordre social, polític i cultural. 
D’aquesta manera, fem partícips els centres 
educatius d’una realitat molt arrelada en el 
seu entorn. 
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