
EINES ARTÍSTIQUES I METODOLÒGIQUES
Aquesta tipologia de tallers-laboratori es destina a persones amb diferents perfils i inte-
ressos al voltant de la intervenció comunitària i el Desenvolupament Cultural Comunitari. 
Tallers en els quals a partir de conceptes educatius fonamentals, els participants dissenya-
ran i experimenteran estratègies metodològiques per a diferents àrees i assignatures, de 
generar un aprenentatge significatiu basat en la pràctica de valors com són la convivència, 
la diferència com a font de complementarietat i d'aportacions per a la resolució de proble-
mes. Especialment es treballaran les relacions entre aprenentatge i experimentació i 
entre creació i expressió, fent èmfasi en l'ús d'estratègies per aconseguir aprenentatges 
significatius.

 Capacitar els participants per intervenir en diferents col·lectius de la comunitat on  
 viuen -nens, joves i adults, persones grans o grups d'immigrants, a nivell socioeducatiu. 
 Facilitar activitats socioeducatives i d’expressió artística per tal de dur a terme  
 aquesta tasca.   
 En centres escolars es treballa des de la pràctica i la teoria els principis en els que  
 es basen els tallers impartits durant l’any escolar. 

FORMACIÓ DE
FORMADORS

ESPAIS D’EXPERIMENTACIÓ I CREACIÓ

Aquests tallers estan destinats a professionals i estudiants avançats en el camp de 
l'educació social, treball social, pedagogia, tècnics, gestió cultural i animació sociocultu-
ralactors, pares, mares i tots aquells que desitgin incorporar a la seva formació els benefi-
cis socioeducatius i expressius dels processos creatius i metodologies d'intervenció socio-
cultural.



FORMACIÓ DE FORMADORS
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Aquest taller té com a objectiu proporcionar las eines i 
estrategiès necessaries per a que els participants portim a 
terme la seva tasca de formadors. Es faran servir eines a 
nivell teòric i pràctic que permetin incrementar la compren-
sió de la complexitat humana. S'exercitaran una sèrie 
d'estratègies en funció del benestar individual i de l'entorn, 
així com estratègies relacionals, especialment relatives a 

EINES DE CONVIVÈNCIA I ESTRATÈGIES D'ORGANITZACIÓ

lluitar en la quotidianitat amb les  diferències. A partir de les experiències d'aprenentatge 
proposades es treballaran les estratègies d'organització.

 Desenvolupament d’estratègies organitzatives per benestar. 

 Educació emocional per descobrir la vàlua de tot ésser humà.

ESPAIS D’EXPERIMENTACIÓ, CREACIÓ I EXPRESSIÓ
L'activitat està dirigida als mestres dels CEIP, tant els que han seguit d’aprop els tallers 
impartits per La Casa Amarilla, com a la resta dels mestres de les institucions 
col·laboradores. Especialment es treballaran les relacions entre aprenentatge i experi-
mentació, i entre creació i expressió, fent èmfasi en l'ús d'estratègies per aconseguir apre-
nentatges significatiu.

 Desenvolupament d'estratègies per aconseguir aprenentatges significatius.

 Treballar des del pràctic i el teòric els principis en què es basen els tallers impartits  
 durant el període escolar.

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
EN TRES NIVELLS

 
Taller que aborda una metodologia, en base al model de les múltiples Intel·ligències de 
Beauport i Díaz, en funció de la Resolució de Conflictes. Els tres nivells són: emoció, 
paraula i acció, és a dir, diàleg, negociació i acord.  Proporcionarem eines a nivell teòric i 
pràctic que permetin incrementar la comprensió de la complexitat humana. Es treballarà 
especialment les emocions involucrades en els conflictes i la proposta d'accions concretes 
per resoldre'ls, tenint com a nord un guanyar-guanyar de totes les parts involucrades.

 Aprendre a potenciar i millorar les nostres capacitats resolutives davant la violència  
 i  la resolució de conflictes.  
 Donar les eines bàsiques necessàries en educació emocional.
 



FORMACIÓ DE FORMADORS

DE LA IDEA AL PROJECTE
Aquest curs teòric pràctic, treballa al voltant de les idees 
que els mateixos participants tinguin en ment o desitgin des-
envolupar. Pretenem brindar pautes, processos, mètodes i 
diferents eines pràctiques per poder convertir idees creati-
ves en fantàstics projectes viables, amb la professionalitat 
que aquests necessiten. És remarcaran els projectes de tall 
netament artístic i cultural. Estem interessats en posar en 
en contacte gent de diferents àmbits professionals i amb els mateixos interessos del curs.

 Conceptualitzar enquadraments, tipus i àmbits dels projectes.

 Proporcionar les eines necessàries per dissenyar, organitzar i avaluar un projecte viable. 

 Fomentar la multidisciplinarietat en l’àmbit de la gestió cultural.
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TEATRE ACTIU
Profunditzarem en el teatre social i el teatre de l'oprimit 
com a metodologia participativa i com a fenòmen vehicula-
dor i generador de diàleg. Aquestes tècniques tenen les 
seves arrels en les teories de l'aprenentatge i canvi. I prete-
nen una millor adaptació personal a l'entorn, per tant tenen 
com a base principal el rol-play i el sociodrama. No hi ha 
dubte que el teatre és un mitjà d'expressió que comporta 
inherentment, de manera implícita, comunicació, educació, cultura, recreació, teràpia, 
motivació i molts altres beneficis tant per als usuaris com per als seus espectadors.Tant és 
així que el coneixement del complex joc teatral amb les seves variades formes de llen-
guatge, ja fa molts anys, és utilitzat en el camp de la intervenció socioeducativa, 
convertint-se en un poderosíssim instrument d'infinites possibilitats de maneig i aplicació.

 Reconeixement de l'espai escènic: límits, regles generals, equilibri, ritme, harmonia. 
 Proporcionar les tècniques i eines necessàries per treballar en el camp de la intervenció  
 social i comunitaria.


