
TALLERS PER A JOVES
ESPAIS D’EXPERIMENTACIÓ I CREACIÓ

Amb aquests tallers, La Casa Amarilla busca que els participants puguin aproximar-se i 
treballar a través de l'exploració de diverses tècniques artístiques i procesos creatius. Pro-
cesos que contribueixen  al reconeixement de la identitat individual i connecten amb una 
identitat col:lectiva creada cooperativament. Al mateix temps es contribueix al desenvo-
lupament de la comunicació i afavoreix el sentiment de pertinença, potenciant un conei-
xement més profund de cadascú com a part integrant d'una comunitat. 

OBJECTIUS GENERALS
 
 Potenciar la creativitat i la imaginació.

 Densevolupar l’autoconeixemnet i enfortir l’autoestima.

 Fomentar la integració i el treball en equip.

 Millorar les capacitats d’expressió i comunicació a partir d’experiències artísques  
 i procesos creatius, com a eines de cohesió i transformació social.

 Comprensió de la multiculturalitat incentivant el coneixement d’altres cultures i  
 formes de viure.

 Formar en valors i aportar eines per impulsar noves conductes de pau, respecte,  
 

CÀRREGA HORARIA 

Els tallers es porten a terme en sessions de dues hores c/u. La quantitat de sessions es 
podet adpatar a les necessitats del grup o les circumstàncies. 

Incorporar pautes, conductes i hàbits saludables,       
respectuosos amb els altres i el mediambient.
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INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
El taller apropa als joves a les diferents tècniques fotogràfi-
ques, fent especial èmfasi en la cambra estenopeica, ja que 
estimula la imaginació i promou la creació. No obstant això, 
es treballarà també amb càmera analògica i càmera digital, 
perquè els alumnes puguin tenir una àmplia aproximació i 
investigació pràctica. En el taller s'utilitzarà la imaginació, 
la fotografia i les arts plàstiques com a vehicle de coneixement 
i afirmació del nostre poder de superació. A través de les diverses etapes del taller es 
treballa de forma transversal conceptes com el desenvolupament de l’autoestima, auto-
realització, treball en equip, gestió emocional i enfortiment el nostre poder de superació.

 Apropar el món de la fotografia des d’un punt de vista senzill i accessible.

 Potenciar la utilització de noves tecnologies de forma sostenible.
 

CREA LA TEVA PRÒPIA CÀMERA
   
La construcció de la nostra pròpia càmera es torna metàfora de les metes personals: cada 
alumne descobreix les seves capacitats de creació, capacitats artístiques i de construcció 
d'unes metes establertes a les que amb esforç sempre podrem aconseguir. A través del 
taller i totes les activitats que el desenvolupen, mostrem el funcionament de la fotografia 
i la presa de imatges, reflexionant sobre com una procedència tan simple ha evolucionat 
en càmeres tan complexes. Al mateix temps es fomenta l'ús de materials reciclats, poten-
ciant el respecte pel medi ambient i anant més enllà del creixement tecnològic que cada 
vegada creix més deixant-nos les incògnites del funcionament de les coses més bàsiques.

 Apropar el món de la fotografia des d’un punt de vista senzill i accessible.

 Comprendre la importància de potenciar i millorar les nostres capacitats de superació,       
 desenvolupant un coneixement més profund de la nostra persona.
 

VIGING

En aquest taller es mostren les diferents tècniques i softwares utilitzats per els vídeo D.J. 
en les seves sessions on interactua so i imatge. És una barreja entre música electrónica, 
llums i  videoart que transforma l’espai amb un espectacle efímer de gran acollida entre 
el públic jove. 

 Proporcionar un coneixement més profund al voltant d’aquest món on interactua el  
 so i la imatge.     
 Proporcionar les tècniques i softwares necessaris per dur a terme aquesta tasca.
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DOCUMENTALS PER A JOVES

Aquest taller té dues vessants, la primera dirigida a estu-
diants dels l'IES i la segona dirigida als nois que solen trobar-
se en el clubs esportius, centres cívics o al carrer. La idea és 
que documentin la seva quotidianitat, el que els permetrà 
veure's en els seus respectius contextos i històries familiars, 
funcionant com a eina d'autoconeixement i de valoració del 
seu entorn familiar i social.  Es facilita l’empoderament, el 
treball en equip, i es potenci la relexió crítica-constructiva.

 Apropar el món del documental i la narració audiovisual als joves.

 Aportar eines d’ocupació constructives i productives.

PERCUSSIÓ

Aquest és un viatge per diferents cultures, instruments, sonoritats, ritmes i tradicions. És 
per tant l’oportunitat d’apropar els participants a diferents formes expressives de la 
música, relacionant-los amb estats d’ànim o coma recurs per explicar històries. Aquests 
“relats musicals” mitjançant audicions i experimentant amb diferents instruments, desen-
volupen la capacitat d’escolta i d’atenció. Pretenem acostar-nos al món de la percussió: 
als ritmes flamencs, llatins o africans des d’un punt de vista lúdic, així els partcipants 
puden ser capaços de distingir diferents sonoritats, ritmes i instruments, així com facilitar 
la participació en grup.

 Desenvolupament psico motriu, de la coordinació i del ritme.

 Reforçar l’estimulació sensorial i rítmica a través de la vivència de la música.

 Fer experimentar i comprendre les bases dels diferents ritmes existents.

INICIACIÓ AL TEATRE

A través d'aquest taller d'iniciació al teatre, es busca que els alumnes puguin aproximar-se 
i treballar a través de l'exploració de diverses tècniques interpretatives. Aixó contribueix 
al reconeixement de la identitat individual i connecta amb una identitat col·lectiva 
creada cooperativament. Alhora es desenvolupa la comunicació i s´afavoreix el sentiment 
de pertinença entre els diversos participants, potenciant un coneixement més profund de 
cadascú com a part integrant d'una comunitat. Els participants aprenen a ser solidaris i a 
treballar coordinadament amb un grup en vers objectius i metes comuns.

 Reconeixement de l'espai escènic: límits, regles generals, equilibri, ritme, harmonia.

 Proporcionar les tècniques i eines necessàries per treballar la improvisació.
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CIRC I MÉS: TRAPEZI, MALABARS I TELES

Aquest taller entén el circ com una eina educativa i de trans-
formació de l’entorn, com una pràctica amb capacitat tera-
pèutica, de transmissió de valors i coneixements tècnics. El 
circ és un espai de proves per crear, expressar i compartir on 
aprendrem diferents tècniques de malabars, trapezi i/o 
teles com a vehicle d’autoconeixement, afirmació de la 
identitat i la vàlua de l’individu. També es treballa en equip
i es visualitza el valor del treball en equip.

CAPGROSSOS I MÁSQUERES

Taller de màsqueres, capgrossos i xanques (opcional) com a representació de la cultura 
popular catalana en relació a altres cultures que també treballen aquest mateix concepte. 
S’utilitza la imaginació i les arts plàstiques com  a vehicle de coneixement i autoconeixe-
ment. És una bona oportunitat per a treballar valors i fomentar de la interculturalitat i la 
cohesió social. La creació de capgrossos connecta i s’identifica amb cada participant al 
que s’incentiva en la recerca d´una llegenda, d´un animal o d´una cultura en general, que 
hagi escollit. També es motiva la creació d’un vestuari interpretatiu segons la màscara que 
li correspongui. Això desenvolupa la creativitat i la imaginació fomentant l’autoestima de 
cadascun.

 Foment del reciclatge amb la utilització de papers, cartrons, plastics i diferents      
 materials de rebuig     
 Desenvolupament d’habilitats com l’equilibri i la concentració (xanques).
 
 

 Desenvolupament de la psicomotricitat, habilitats com l’equilibri i la concentració.

 Enfrontar als participants amb la disciplina del circ.

TEATRE SOCIAL 

El teatre social s'endinsa en el valor del joc dramàtic creant un espai on protagonitzar, 
assajar i debatre qüestions quotidianes, i sobretot, es converteix en un mitjà d'expressió, 
en acte comunicatiu i de coneixement oferint una eina que reafirma l'individu com a possi-
ble i vàlid creador. El teatre social utilitza l'expressió dramàtica com un mitjà 
d'intervenció social, el seu principi fonamental és ajudar a restaurar el diàleg entre els 
éssers humans.Aquest taller té com a objectiu a mitjà termini formar als participants i 
cohesionar nous grups.

 Reconeixement de l'espai escènic: límits, regles generals, equilibri, ritme, harmonia.

 Proporcionar les tècniques i eines necessàries per treballar el teatre social.
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EXPRESSIÓ CORPORAL

A través del joc, axí com de la improvisació individual i 
col·lectiva i de moments de reflexió, es guiarà als alumnes 
en el reconeixement del seu cos i les seves infinites possibili-
tats expressives, comunicatives i interpretatives. Al taller 
s'utilitzaran tècniques vingudes de l'expressió corporal, de la 
dansa, del mim i del teatre físic. Durant les diferents 
sessions es treballa de forma transversal el civisme, el des-

 

EXPLORACIÓ PERSONAL I DEL TERRITORI

És un taller eminentment pràctic que busca estimular i potenciar el procés creatiu com a 
estratègia d'autoconeixement personal i social i de reconeixement de l'entorn, així com de 
l'expressió verbal i no verbal. Com a eixos temàtics es treballaran les competències emo-
cionals: consciència emocional (autoconeixement, autoimatge, autoconcepte, autoesti-
ma), expressió i canalització emocional a més de les habilitats socials i les de comunicació 
(l'empatia, la confiança, el respecte de si mateix i dels altres, el reconeixement de 
l'altre). Aquests conceptes es treballaran a través d'activitats plàstiques com: l'autoretrat, 
el retrat, el dibuix de l'entorn humà-afectiu, natural i urbà de la comunitat.

 Desenvolupament emocional.

 Estimular la memòria i la concentració.
 

PINTURA MURAL I GRAFFITI

La pintura mural i sobre tot el graffiti s’ha convertit avui dia 
en una forma d’expressió i modificació de l’espai urbá que 
no gaudeix, a nivell general, de massa popularitat però que 
a nivell professional, ja es consideren veritables obres d’art. 
Al taller es mostren les diferents tècniques  de pintura 
mural/graffiti, així com la preparació del mur, tipus de 
pintura,etc. Durant les diferents sessions es posa l'accent en 
el valor del treball en equip i en el respecte a l'opinió i propostes de l'altre.

 Proporcionar un coneixement de les diferents tècniques, estils i influències per la  
 realització de projectes murals.   
 Fomentar el civisme i l´utilizacio d´espais adiens per aquest tipus de tècniques.
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envolupament emocional i la comprensió de la multiculturalitat per enfortir les relacions 
i la convivència del grup.

 Desenvolupament emocional.

 Estimular la concentració i l’autocontrol.
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ART I ECOLOGIA

Partint de la premissa que estem vivint un moment crític pel 
que fa als problemes ecològics causats per l'activitat 
humana; aquest taller proposa iniciar als nens en 
l'ecologisme des de l'art i el reciclatge, a través d'una expe-
riència pràctica i activa. Partim de concebre l'activitat com 
un espai de coneixement o investigació de la creativitat que 
respongui a interessos individuals i col·lectius, on puguem 
reflexionar i treballar plegats sobre el debat ecològic actual i el rol que ha de desenvolu-
par l'art en aquest context. Un espai d'expressió que tingui com a vincle la plàstica.

 Mostrar alternatives lúdiques en la reutilització de materials, educant en la cultura  
 del reciclatge i la protecció del medi ambient.

 Realitzar experiències artístiques constructives per gaudir dels seus beneficis dins    
 i fora de l’experiència del taller.

JOCS DEL MÓN 

Deixant de banda la part purament lúdica i de distensió, el joc és també una activitat 
fonamental per al correcte desenvolupament de l'ésser humà, a més de ser una de les 
millors eines d'aprenentatge i socialització. Aprendrem a reutilitzar i reciclar correcta-
ment els materials de rebuig, construirem i coneixerem diferent jocs com l’escac, els 
malabars i molts altres a partir de materials reciclats. A través de jocs de diferents cultu-
res d´arreu del món s´aconsegeuix treballar des de la cohesió grupal fins a problemes per-
sonals individuals. Com a taller únic o com a sèrie de tallers interrelacionats és una eina 
didàctica d'intervenció sociocultural i de desenvolupament comunitari ideal tant dins com 
fora de l'aula.
 
 Ampliar els coneixements d´altres cultures.

 Fabricar jocs i joguines amb materials reciclats.


