
Tallers interdisciplinaris a través dels llenguatges teatral i
musical per aprofundir en l’autoconeixença i la consciència del

creixement en col·lectiu.

Del 28 de juny al 28
de juliol

Dilluns i dimecres de
16:00h a 18:00h

La Matrika (Carrer
Gibraltar, 58, Premià de
Mar)

De 1r de primària a 2n
d’ESO

ÈT ICA D E L P RO J EC T E

CONTACT E

TALLERS
ARTÍSTICS

A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ
LA VEÏNA DEL 6È

Creiem que l’educació artística és indispensable pel
desenvolupament vital de tots els infants, sent rellevant per la
millora i l’aprofundiment de les seves relacions socials,
l’autoconeixement i la consciència comunitària.
Sent conscients que per definició, aquesta educació artítica no pot
ser neutral, creiem que ha d’estar vertebrada pel nostre
posicionament polític vers el món. D’aquesta manera, considerem
fonamental dotar els infants d’una visió crítica i conscient
respecte l’art que crein.

@LAVEÏNADEL6E

LA VEÏNA DEL 6È

LAVEINADEL6e@GMAIL.COM

WWW.LAVEINADEL6E.CAT

618 976 469 (Pau)

608 976 255 (Eli)



Aquest estiu us proposem emprendre una nova aventura:
endinsar-nos a la cova dels “mini-JO”, un lloc màgic i idíl·lic que
comprèn aquelles parts més valuoses de cadascú. Allà hi podrem
crear un petit personatge, individual i únic per cadascun dels
infants que en formin part. Durant aquest viatge, aprendrem una
nova manera de comunicar-nos, un nou llenguatge que ens
transportarà a horitzons inexplorats: el teatre i la música. Al llarg
del trajecte, i gràcies a l’art, veurem que només coneixent-nos una
micamés a nosaltresmateixos podrem esbrinar la personalitat del
nostre personatge. I qui ho sap! Potser fins i tot li podrem donar
un súperpoder i aconseguir un gran company d’aventures que ens
ajudi aquest estiu i més enllà!

P R E S ENTAC IÓ

C ENTR E D ’ IN T E RÈS

QUÈ FAR EM
■ Tallers artístics centrats en el teatre i la música per aprendre a
comunicar-nos a través d’aquests llenguatges.
■ Descobrir noves possibilitats de relació amb els altres i amb un
mateix de més profunditat emocional.
■ Construir un personatge (“mini-JO”) amb les nostres pròpies
mans que anirà agafant forma al llarg d’aquesta aventura tot
convertint-se en un mirall de cada infant.
■ Treballar l’autonomia emocional dotant el “mini-JO” d’un
superpoder que representi algun aspecte que l’infant vulgui
millorar.
■ Crear espais de reflexió per treballar l’autoconfiança a través
de l’escolta i l’observació del grup.
■ Potenciar la cohesió del grup estructurant-lo amb la suma dels
diferents rols originats per la riquesa de les diferents edats dels
infants.

Vivim en un món que posa les capacitats, el poder i l’èxit individual
al centre del nostre dia a dia, i això ens fa alimentar una dinàmica
de productivitat que no ens permet posar la vida al centre de la
vida.
Conscients d’aquesta realitat, creiem necessari explorar la
possibilitat de canvi en els llenguatges artístics, no des d’una
perspectiva tècnica, sinó per desenvolupar-nos en el creixement
emocional i social. Aquest estiu, des de La veïna del 6è, volem oferir
un espai íntim i creatiu per fer-ho possible.

?

P R EU I INSCR I PC IÓ
5 SETMANES ------------------------------------ 160€

1. Empleneu el Google Forms d’inscripció (que trobareu al
nostre web).
2. Feu una paga i senyal de 40€ abans del dia 20 de juny de
2021 al nostre compte bancari:
ES94 1491 0001 2330 0012 7223 [TRIODOS BANK] -
Titular: La veïna del 6è.
**La resta, 120€, es paguen en efectiu el primer dia de tallers.


