MEMÒRIA DEL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA
DE CONEIXEMENT EMMARCAT DINS DEL
PROGRAMA INNOVA FP

PROJECTE IN-FAACCC
CENTRE FP: BEMEN 3
ANY ACADÈMIC 2020 – 2021

1. DADES DEL CENTRE
Nom: Bemen 3
Adreça: C/ cartellà 48, 08031 Barcelona
Telèfon: 933 57 12 58
Adreça electrònica: bemen3@bemen3.cat

Web: www.bemen3.cat

2. DADES DE LA COORDINADORA INNOVAFP
Nom Complert: MERCÈ ORTEGA LARRIBA
DNI: 33929736K
Adreça electrònica: morteg76@xtec.cat
3. OBJECTIU DEL PROJECTE
Estudiants i estudiantes del CFGS d’Animació Sociocultural i turística, com a
dinamitzadors/es i gestors/es culturals han realitzat una col·laboració amb el festival
FAACCC* (Festival d’Arts Comunitàries de Catalunya). Aquest ha constat d’un procés que ha
durat tot el curs, realitzant una primera activitat a l’octubre del 2020, que va consistir en
una avaluació de tot el festival, en format on line.
Posteriorment s’endinsaren al FAACCC* realitzant una activitat al maig del 2021, oberta per
a tothom al mateix festival a l’espai de la Fabra i Coats. Aquesta activitat va ser un procés de
més d’un mes col·laborant amb diferents instituts i entitats per portar-la a terme.
En contrapartida, el grup va poder participar en altres activitats realitzades dins el festival,
per tal d’augmentar els coneixements.
Els i les estudiantes van posar en pràctica tots els coneixements de gestió i dinamització
cultural, desenvolupament comunitari, per poder dur a terme aquesta col·laboració,
dinamitzant grups, planificant activitats, espais i temps.

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Els i les animadors i animadores, des dels mòduls de Desenvolupament comunitari i Gestió
cultural van participar al festival FAACCC*. De manera que es posaven en pràctica les
competències i les capacitats adquirides durant el curs.
A més, a partir dels interessos com a grup classe i la demanda del festival es va escollir el
col·lectiu en qual es volia treballar.
Es va escollir endinsar-se en aquesta aventura que va ser realitzar el FAACCC* per poder
donar a conèixer millor tot el seu projecte, i d’aquesta manera fer partícips a els i les
animadores i als i les infants i joves.
Aquest projecte IN-FAACCC* es va realitzar amb tot el col·lectiu d’infants i jovent, per poder
treballar i arribar a profunditzar més amb tots/es ells/es i d’aquesta manera fer arribar el
FAACCC* als i les infants i joves.
Les activitats que es dugueren a terme van ser tres:
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Iniciant la setmana uns dels principals tallers que es va anar implementant va ser el
«Deconstruint Tik Tok». La finalitat d’aquest taller era arribar als joves mitjançant els
seus interessos i aprofitar per transmetre la imatge de com s’ha vist fins ara aquesta
aplicació. Per poder donar una perspectiva no sexista dels Tik Toks i poder enfocar-los des
d’una manera més lúdica. Aquests tallers es mostraren al taller de IN-FAACCC*. Els/les
participants de l’activitat van fer un Tik Tok per donar resposta a aquests joves. Per tal de
fer aquesta relació entre els i les infants i joves i la comunitat lineal.
Paral·lelament es van realitzar uns tallers setmanals, amb una classe de 2n d’ESO, amb els
que es varen voler treballar, a partir dels seus interessos i les opressions del seu dia a dia.
Per tal que sorgissin unes escenes de teatre de les oprimides i mostrar-les a la comunitat i
que aquesta donés resposta. Es va usar com a tècnica el teatre de les oprimides, per
interessos del grup classe i perquè és una tècnica, que et permet tenir una interacció amb
els actors i les actrius i públic molt propera i didàctica. De manera que s’intensificava la
relació entre el jovent i el FAACCC*. Totes dues opcions seguint l’objectiu principal de l’INFACCC, fer arribar als i les joves al festival.
Per últim, des d’una demanda, com a dinamitzadores, es va participar al FANZINE. Per tal de
fer-nos visibles i participar al festival. I per posar en pràctica les nostres capacitats adquirides
durant el curs.

5. BLOC PEDAGÒGIC DEL PROJECTE
5.1. Taller de Teatre de l'Oprimit
5.1.1. Objectius generals
- Integrar al jovent al FAACCC*
- Iniciar al jovent al teatre dels oprimits.
- Reflexionar sobre els eixos d’opressió del jovent.
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5.1.2. Continguts treballats
Aquesta activitat de Teatre de les Oprimides, es va dividir en tres tallers, en cada un d’ells es
va treballar diferents continguts per a arribar als objectius finals.
A l’inici es va treballar l’expressió corporal, a partir del moviment per l’espai i el moviment del
propi cos a través de diferents accions. Després es va treballar a partir d’eixos d’opressió. És a
dir, a partir d’uns vídeos, es va extreure un contingut: Masclisme, xenofòbia, oci, utilització de
les TIC i criminalització juvenil.
Per últim els i les joves van escollir les temàtiques que més els cridaven l’atenció i es va
Treballar el teatre i les temàtiques, mitjançant el teatre imatge.
En la següent sessió, que va ser on line, es va treballar i profunditzar sobre les diferents
temàtiques, de manera que cada jove va escollir aquella que més l’interessava.
A l’última sessió es va treballar a partir de les escenes planificades anteriorment. En elles es va
dur a terme la iniciació al Teatre de les Oprimides, explicant el funcionament i les escenes que
es
portaren
a
terme.
Amb
els
i
les
joves
es
va
crear
finalment
l’escena d’opressió i per últim es va treballar el funcionament de la gravació d’un curt metratge
(l’escena), planificant els plànols i les durades de les activitats.

5.1.3. Disseny de les activitats.
Aquestes
taules
que
apareixen
activitats de la primera sessió:

a

continuació

fan

referència

a

les

Data:16 d’Abril 2021

Zombie
Dinamitzadors/es

Estela, Christian, Laura i Manuel.

Espai

Espai d’art de l’IES Matí Pous.

Duració

20 minuts.

Material

En aquest cas no s’ha fet ús de cap mena de
material.

Objectius

- Trencar el gel a partir d’un joc.
- Establir un primer contacte amb l’alumnat.

Metodologia
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l'activitat.
Descripció activitat

Totes les alumnes i animadores es posen en
rotllana, es fa una ronda de noms. La
animadora explica l’activitat mitjançant un
exemple. Va caminant, simulant un zombie
cap a una altre persona per dins de la
rotllana. La persona a qui es dirigeix ha de
buscar la mirada a un altre companya de la
rotllana i aquesta ha de dir el seu nom. Si
ningú diu el seu nom s’intercambia el zombie.

Nom Activitat: Mar i muntanya

Data:16 d’abril 2021

Dinamitzadors/es

Manuel, Estela, Christian i Laura.

Espai

Espai d’arts de l’IES Martí Pous

Duració

60 minuts.

Material

Projector, ordinador, paper continu i pintures
de diferents colors.

Objectius

-Conscienciar a l’alumnat sobre les
problemàtiques socials quotidianes.
-Potenciar les arts plàstiques a partir d’una
opinió personal.

Metodologia

Les persones dinamitzadores mantenen una
actitud motivadora, respectuosa amb els
comentaris.

Descripció activitat

Es reprodueixen els videos. D’un en un, i es
deixa 30 segons per a dibuixar en el paper
continu un dibuix situat gradualment segons el
nivell d’acord i desacord. Posteriorment, amb
articles es farà el mateix. Es deixarà un temps
per llegir i després per a fer el dibuix en el
mateix paper continu. Cada temàtica serà d’un
color.
Després de tractar cada tema i fer el dibuix es
generarà un espai de debat.
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Data:16 de Abril 2021

Iniciació al teatre
Dinamitzadors/es

Estela, Christian, Laura i Manuel.

Espai

Espai d’art de l’IES Matí Pous.

Duració

30 minuts.

Material

En aquest cas no s’ha fet ús de cap mena de
material.

Objectius

- Identificar les diverses emocions.
- Iniciar a els/les participants al teatre.

Metodologia

Les persones dinamitzadores duen a terme un
primer moment magistral per a l’explicació de
l’activitat i durant l’activitat participen
activament des de l’acompanyament.

Descripció activitat

-Caminar per l’espai: Es camina per l’espai i
es van donant consignes aleatòries.
Primerament més bàsiques (Córrer, saltar,
stop…) i poc a poc es van donant consignes
més teatrals (emocions).
-Teatre imatge: Tres persones voluntàries,
en petit grup, pensen una paraula per
representar. La representen davant tot el grup
classe, el grup l’ha d’endevinar. Qui l’endevina
ha d’intencambiar-se i representar la seva
paraula amb la imatge que hi ha.

Seguidament, es fa referència de la segona sessió que es va dur a terme. Aquesta, com
ja s’ha mencionat anteriorment, es va fer de manera telemàtica.
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Recordem: Punt de partida

Data: 6 de maig 2021

Dinamitzadors/es

Sílvia i Manuel.

Espai

Espai virtual Google Meet.

Duració

1 hora

Material

En aquest cas no s’ha fet ús de cap mena de
material.

Objectius

- Conscienciar a l’alumnat sobre les
problemàtiques socials quotidianes.
- Potenciar les arts plàstiques a partir d’una
opinió personal.

Metodologia

La dinamitzadora manté una actitud
motivadora i participativa envers al grup.

Descripció activitat

Es va començar fent un recull del que es va fer
la sessió pasada (16 de Abril),
començant així, amb l'activitat Mar i
muntanya. Un cop recordat els temes
d’aquesta activitat, es van escollir 3 temes que
més van ressonar al jovent, al final els temes
escollits van ser: el masclisme,
bullying, homofobia, utilització de les TIC i
mitjans de comunicació. A continuació, es van
crear aleatòriament, amb una ruleta online, 3
grups. En aquest cas, per exemple: a cada
grup se li va asignar les temática següents: El
grup 1 se li va asignar masclisme, al grup 2
bullying i homofòbia i, per últim, al grup 3
mitjans de comunicació (Aquesta tria va ser
totalment aleatoria). Cada grup es va col·locar
en un meet (creat prèviament per les
animadores) diferent per començar a pensar
que hi podien escenificar envers aquest tema i,
a partir d'allò, començar a crear un punt de
partida.
Al tancament se’ls hi va fer un recordatori del
que havien fet durant aquell dia i que és el que
havien de dur fet per a la pròxima sessió.
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Finalment, les dues últimes taules, fan referència a la tercera i última sessió que es va
dur a terme a l’IES Martí Pous.

Data: 7 de maig 2021

Nom Activitat: Veïns
Dinamitzadors/es

Sílvia, Manuel i Laura.

Espai

Espai d’arts del Martí Pous.

Duració

15 minuts.

Material

Cadires

Objectius

- Aprofundir en la coneixença del grup

Metodologia

La dinamitzadora manté una actitud
motivadora i participativa amb el grup.

Descripció activitat

Tots/es asseguts /des en cercle.
L'animador/a (sense cadira) donarà principi al
joc. Acostant-se a algú li preguntarà:
"t'agraden els teus veïns?" La persona a qui
va dirigida la pregunta haurà de respondre:
"Sí, m'agraden els meus veïns, però
m'agraden més (exemple: els que viuen a
Barcelona, els que tenen els mitjons vermells,
els que tenen germans, etc.)" En aquest
moment els veïns (la persona asseguda a
l'esquerra i la persona asseguda a la dreta)
de qui va contestar la pregunta, s'aixequen i
corren a asseure's en els llocs de les persones
que s’han aixecat.
Mentrestant, la persona que se situava en el
centre intentarà ocupar un dels llocs. Com a
resultat del canvi de veïns, algú es quedarà
sense cadira, qui començarà a preguntar de
nou a una persona diferent.
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Nom Activitat: Assaig i gravació.

Data: 7 de maig 2021

Dinamitzadors/es

Sílvia, Manuel i Laura.

Espai

Sala d’arts, pati i aula polivalent de l’IES
Martí Pous.

Duració

60 minuts.

Material

Camara, micròfon i atrezzo.

Objectius

- Crear escenes d’opressió.
- Promoure les arts escèniques.
- Grabar les escenes d’opressió.

Metodologia

Les dinamitzadores tenen una figura de
suport en l’assaig de les escenes i en la
gravació dels curtmetratges.

Descripció activitat

Aquesta activitat es divideix en dues parts.
La primera part els 3 grups assagen la seva
escena. Per després a la segona part, gravar
aquesta escena a l’espai i amb l’atretzzo
necessari.
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5.2. Deconstruint Tik Tok
5.2.1. Objectius generals
•

Reflexionar sobre la discriminació de gènere que hi ha en l’aplicació.

•

Identificar el contingut i els estereotips que es mostren en els Tik Toks.

•

Potenciar la creativitat i l’interès dels participants a l’hora de realitzar el taller.

5.1.2. Continguts treballats
En aquest taller es van treballar diferents continguts, a partir de vídeos de Tik Tok que es van
mostrar en pantalla.

Aquests són:
•

Discriminació de gènere, homofobia.

•

Sexualització de la dona.
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•

Profunditzar en aquests temes.

•

Conscienciació de la realitat en que vivim.

•

Treballar l’aplicació Tik Tok (balls).

•

Actualitat.

•

Mitjans de comunicació.

5.1.3. Disseny de les activitats

Nom Activitat: Deconstruint el Tik
Tok

Data: 10-11-12 de maig 2021

Dinamitzadors/es

Laura, Estela, Sílvia, Manu i Christian (dilluns 10
de maig del 2021)

Espai

IES Manuel Carrasco i Formiguera i Espai Fabra
i Coats.

Duració

1:30h

Material

- Portàtils
- Projector
- Mòbils
- Altaveus

Objectius

- Reflexionar sobre la discriminació de gènere
que hi ha en l’aplicació.
- Identificar el contingut i els estereotips que es
mostren en els Tik Tok’s.
- Potenciar la creativitat i l’interès dels
participants a l’hora de realitzar el taller.

Metodologia

Els dinamitzadors/es mantenen una actitud
positiva i motivadora, promovent la participació
durant l’activitat.

Descripció activitat

Es posaran un o més Tik Toks amb música i ball
despectiu que s’analitzaran i es comentaran
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amb els/les participants. Els Tik Toks que es
mostrarán son Chivirika, Pamela i No te
enamores (Remix).

Les preguntes que se realitzaran per analitzar i
comentar els Tik Toks són les següents:
- Què heu observat als vídeos?
- Qui surt al video? Quina cançó està sonant?
Que fan?
- Què penseu de les cançons i les lletres que
surten?
- Observeu diferències entre la vestimenta entre
els diferents Tik Toks?
- Creieu que està present algun tipus de
discriminació?
- Creieu que aquests Tik Toks són sexistes?
- Perquè creieu que es fa més viral aquests
tipus de videos sexistes?

Un cop analitzats els Tik Toks, es farà la
proposta de que els/les participants busquin
d’altres cançons que no siguin despectivess en
cap sentit. Algunes idees de cançons són Ella
no es tuya, Sana i Aloha.
Finalment, després de la cerca de cançons no
despectives per la realització de Tik Tokss,
els/les participants hauran de crear-ne un.

5.3. INFAACCC*

5.3.1. Objectius generals
Aquesta activitat va sorgir amb la finalitat de poder apropar a infants i joves al FAACCC*. A
partir d’aquesta idea, es van originar els següents objectius:
•

Conèixer les problemàtiques i dificultats d’infants i joves d’avui en dia.

•

Promoure la participació intergeneracional a partir de les arts comunitàries.

•

Generar espais de reflexió conjunta.

•

Analitzar la plataforma Tik Tok
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5.3.2. Continguts treballats
Dins d’aquesta activitat es van treballar diferents continguts, a partir de diferents metodologies
i eines.

Primerament, es va buscar donar a conèixer la plataforma Tik Tok.
Dins d’aquesta es va treballar el contingut visual i gràfic que es pot trobar, visualitzant una
serie de Tik Toks creats per joves de diferents centres educatius. A partir d’aquests es pretenia
visualitzar i reivindicar la cosificació, sexualització i discriminació que hi ha dins de la
plataforma i que infants i joves consumeixen diàriament.

En segon lloc, a partir del teatre de l’oprimit, es van visualitzar unes escenes elaborades i
treballades amb joves del centre Martí Pous. Dins d’aquestes escenes es treballaven situacions
d’opressió que infants i joves es troben en el seu dia a dia. En aquest cas, les temàtiques son
les següents:
•

Masclisme

•

Homofòbia

•

Mitjans de comunicació

•

Bullying

•

Ús de les TIC

Per últim, es va dur a terme un teatre foro, en el qual el públic podia representar les escenes
visualitzades, conjuntament amb els/les joves de l’institut Martí Pous, i aportar la seva opinió.
Dins d’aquest espai es busca la reflexió, creant contingut complementari per tal de donar
resposta a aquestes situacions d’opressió.
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5.3.3. Disseny de les activitats

Nom Activitat: Tik Tok grupal

Data: 12/05/2021

Dinamitzadors/es

Laura i Estela.

Espai

Sala principal Fabra i Coats.

Duració

20 minuts.

Material

Altaveus, ordinador, taula de mescles i
micròfon de diadema.

Objectius

- Elaborar un Tik tok reivindicatiu.
- Fomentar la participació dels/ de les
participants.
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Metodologia

L’animadora d’aquesta activitat té una postura
corporal que proporciona motivació i afavoreix
una participació envers als participants.

Descripció
activitat

Laura i Estela dinamitzen una coreografia de
Tik Tok, on ensenyen els passos a dur a terme
per tal de fer un video conjunt fent la
coreografia.

Nom Activitat: Teatre fòrum

Data: 12/05/2021

Dinamitzadors/es

Manuel i Sílvia.

Espai

Sala principal Fabra i Coats.

Duració

45 minuts.

Material

Cadires.

Objectius

- Conèixer les problemàtiques i dificultats
d’infants i joves.
- Reflexionar sobre les escenes d’opressió.
- Promoure la participació intergeneracional.

Metodologia

La persona responsable dinamitza, pregunta i
participa juntament amb el públic.

Descripció activitat

Es farà la representació de les escenes
d’opressió visualitzades, on es podran veure
afectades i alterades amb la intervenció del
públic. Aquests podran entrar a les escenes i
aportar canvis que creguin convenients,
donant per resultat escenes amb diferents
finals o situacions diferents.

El Manuel i la Sílvia, que estan dinamitzant els
diferents grups, aprofundiran en les escenes
amb l'opinió del públic, preguntant com es
senten i que creuen sobre el que veuen.
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5.4. FANZINE
5.4.1. Objectius generals
Per poder dur a terme el taller de Fanzine s’han establert els següents objectius generals:
•

Trencar el format tradicional de les publicacions en els congressos i jornades
acadèmiques.

•

Construir coneixement col·lectivament.

•

Generar narratives alternatives en contextos acadèmics.

Democratitzar la creació de coneixement.

5.4.2. Continguts treballats
Aquesta sessió va tenir lloc al llarg del dia de divendres dia 14 de maig.

Pel que fa al matí, es van dur a terme dues taules, que feien referència a l’acció i el
pensament. Aquestes eren: Més enllà de la desinstitucionalització i l’altre va ser anomenada
Cossos i feminismes: desdibuixant fronteres.

La primera conferència que es va portar a terme consistia en posar en qüestió els espais
institucionals i com aquests poden deformar i repercutir en les pràctiques artístiques
comunitàries dificultant la seva acció transformadora.
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Pel que fa a l’altre “cossos i feminismes: desdibuixant fronteres” es plantejava reflexionar
performativament sobre quin és el paper dels cossos en les arts i la societat.

5.4.3. Disseny de les activitats
Nom de l’activitat: Fanzine
Dinamitzadors/es

Matí: Alejandra, Sílvia, Estela, Laura, Manu,
Christian i Celine.
Tarda: Grup d’animació.

Espai

Sala principal de la Fabra i Coats.

Duració

De 9:30h a 18.30h

Material

- Cinta de pintor
- Paper continu
- Retoladors
- Pintures
- Tisores
- Din A3 blanc
- Retoladors permanents
- Diaris
- Barres de pega
- Subratlladors
- Pinzells i brotxes
- Plats de paper
- Immobiliari (taules i cadires)

Objectius

Més enllà de la desinstitucionalització:
- Cercar propostes i experiències on no hi hagi
dependència institucional.
Cossos i feminismes: desdibuixant fronteres:
- Reflexionar sobre quin és el paper dels coses en
les arts i la societat.
Fanzine:
- Recollir de manera artística els diversos
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conceptes tractats.
Descripció
activitat

El taller consisteix en crear el contingut de la
publicació de les jornades. En un format inspirat
pel fanzín (publicació independent, autoproduïda
i que dóna una visió alternativa de la realitat), es
proposa crear un espai col·lectiu de creació de
coneixement a partir de totes les coses
(pensaments, idees, converses, metàfores, etc.)
que s’aniran recollint durant el dia.

6. BLOC PEDAGÒGIC DEL PROJECTE
6.1. Taller de Teatre de l'Oprimit

6.1.1. Organització temporal
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•

Escaleta

A continuació, es mostra l’estructura de les 3 sessions que es van dur a terme amb l’IES Martí
Pous.
Divendres 16 de Abril del 2021
HORA

ACTIVITAT

RESPONSABLE

10:00h

Arribada

10:20h

Arribada dels alumnes

10:30h

Inici de la sessió: Zombie

Estela

10:50h

Presentació

Christian

11:00h

Videos/Mar i muntanya

Laura

11:40h

Iniciació al teatre

Manuel

12:10h

Tancament

Laura: Dinàmica
Christian:
Reflexió/Tancament

12:20h
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Dijous 6 de maig del 2021
Hora

Activitat

Proposta

11:00h

Persona
Responsable

Inici

11:05h

Salutació.

11:10h

Recordatori.

MANUEL
SÍLVIA

•

Com estan?

•

Què va passar a la sessió passada?

•

FAACCC* (recordar + Fàbrica de
creació).
RECORDAR DIA 12

11:20h

Creació de
grups.

A partir de la pàgina web:
https://echaloasuerte.com/groups

MANU
(exposa)
SÍLVIA
(creació dels
grups des del
generador)

11:30h

Escollir
temes.

Es decideix a partir de la plataforma:
https://es.piliapp.com/random/wheel/

SÍLVIA

11:40h

Pensar
escenes.

12:10h

Inscripcions.

12:20h

Tancament.

12:30h
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•

Pensar alguna escena. relacionada
amb el tema.

•

Separar per grups a diferents meets.

SÍLVIA
MANU

• Drets d’imatge.
https://www.entrapolis.com/entrades/faacccin-faaccc

•

Explicar que l’endemà ho hauran de
portar “fresc”.

•

Recordar que han de pensar alguna
escena relacionada amb el tema.

MANU

SÍLVIA

Final
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Divendres 7 de maig del 2021
Hora

Activitat

Proposta

10:20

Inici

10:30

Activitat Inicial

10:45

Posada en
comú

11:00

Assaig

xx:xx

Perfeccionar

11:30

Gravar + INFAACCC*

12:10

Tancament

12:20
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Persona
responsable

Activitat veïns

Sílvia
MANU

•

Exposició del
tema de cada
grup.

•

Cada grup “de
manera
individual”.

SÍLVIA
LAURA
HÉCTOR
(GRABAR
PROCÉS)

•

S’han de polir
els
personatges,
especialment
aquells grup
vagin més
avançats.

MANU
HÉCTOR
(GRAVAR
PROCÉS)

•

Mentre un grup
graba, la resta
pensa el que
diran el dia de
l’IN-FAACCC*.
I continuar
assajant,
aquells que
vagin acabant.

SÍLVIA
LAURA
MANU
GRAVAR:
HÉCTOR

1. Recordatori
2. Zig -Zag Boing

LAURA

Final
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6.1.2. Organització espacial
•

Accessibilitat a l’activitat:

L’espai Fabra i Coats es pot arribar amb metro amb la L1, parada de Sant Andreu i amb
autobús amb l’H6. La sala es troba a la planta baixa de la fàbrica de creació.

Al tractar-se d’un equipament municipal, la Fabra i Coats compleix amb totes les mesures i
protocols d’emergència. Al mateix temps que disposa d’instal·lacions adaptades a
necessitats especials, per tal de que pugui accedir tot el món.

•

Organització dels recursos humans:

Sessió 16 d’abril 2021: Manuel, Estela, Laura, Sílvia i Christian.
Sessió 6 de maig 2021: Manuel i Sílvia, en format online.
Sessió 7 de maig 2021: Manuel, Sílvia, Laura i Héctor, com a responsable de gravació.

•

Coordinació i treball en equip:

Cada sessió es va programar i planificar prèviament amb les persones que dinamitzaven
cada sessió, creant comissions responsables de cada sessió.

Sessió del 16 d’abril 2021: Manuel, Estela, Christian i Laura.
•

Explicació dinàmica del zombie: Estela

•

Presentació: Christian

•

Video/mar i muntanya: Laura

•

Iniciació al teatre: Manuel

•

Reflexió: Christian

Sessió del 6 de maig 2021: Manuel i Sílvia
•

Recordatori: Silvia

•

Creació de grups i escollir escena: Manuel

•

Tancament: Sílvia

Sessió del 7 de maig 2021: Sílvia, Manuel i Laura. En gravació L’Hector.
•

Dinàmica els veïns: Silvia
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•

Posada en comú: Manuel

•

Assaig: Sílvia, Manuel i Laura

•

Gravació del procés i escenes: Hector

6.2. Taller deconstruint Tik Tok
6.2.1. Organització temporal
•

Escaleta:

Al tractar-se d’una mateixa sessió, replicada en diferents dies, es fa una escaleta única
amb l’estructura del taller.

TEMPS

ACTIVITAT

RESPONSABLES
10/05

11/05

12/05

00’

Arribada + ronda de
noms.

Estela,
Manuel,
Sílvia,
Laura i
Christian.

Estela,
Manuel,
Sílvia i
Laura.

Estela,
Manuel,
Sílvia i
Laura.

10’

Dinàmica “El que em fa
diferent a vosaltres”.

Sílvia i
Estela.

Sílvia i
Manuel.

Sílvia i
Manuel.

30’

Presentació del taller.

Laura i
Manuel.

Laura i
Estela.

Laura i
Estela.

40’

Taller “Deconstruint
Tik Tok”:

Estela,
Manuel,
Sílvia,
Laura i
Christian.

Estela,
Manuel,
Sílvia i
Laura.

Estela,
Manuel,
Sílvia i
Laura.

Laura,
Manuel i

Laura i
Manuel.

Laura i
Manuel.

- Ensenyar i reflexionar
sobre els Tik Tok’s.

- Tik Tok’s grupals.
80’
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Estela
90’

Tancament

Estela,
Manuel,
Sílvia,
Laura i
Christian.

Estela,
Manuel,
Sílvia i
Laura.

Estela,
Manuel,
Sílvia i
Laura.

6.2.3. Organització espacial
•

Accessibilitat a l’activitat:
L’espai Fabra i Coats es pot arribar amb metro amb la L1, parada de Sant Andreu i amb
autobús amb l’H6. La sala es troba a la planta baixa de la fàbrica de creació.

I l’accessibilitat de Manuel Carrasco i Formiguera es pot arribar amb metro amb la L5, la
parada Maragall o Virrei Amat. Respectivament a les aules de 2n de la ESO.

Ambdós espais es tracten de equipacions de l’Ajuntament de Barcelona i, per tant,
compleixen amb totes les mesures i protocols d’emergència. Al mateix temps que disposa
d’instal·lacions adaptades a necessitats especials, per tal de que pugui accedir tot el
món.

•

Organització dels recursos humans:
L’equip de recursos humans per la implementació del taller consta de 5 Animadores
Socioculturals, que van acudir a les sessions que tenen disponibilitat.

Sessió 10/05: Estela, Manuel, Sílvia, Laura i Christian.
Sessió 11/05: Estela, Manuel, Laura i Sílvia.
Sessió 12/05: Estela, Manuel, Laura i Sílvia.
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•

Coordinació i treball en equip:

Per tal de poder elaborar el taller “Deconstruint Tik Tok”, es va crear prèviament una
comissió responsable de programar el taller i cercar el material necessari per la
implementació.
Posteriorment, es van acordar les persones que tenen disponibilitat per fer les
implementacions.
A partir d’aquí, la coordinació i el treball en equip va ser seguint l’ordre de l’escaleta
elaborada per implementar les dinàmiques, preparades per als i les joves dels instituts.

6.3. IN-FAACCC
6.3.1. Organització temporal
•

Escaleta:
Horari

Acció

Descripció

Responsable

15:30h

Entrada

Ball inicial.

Laura, Sara, Judit,
Celine, Manu, Sandra,
Sílvia i Álex.

15:40h

Inauguració

Escena.

Manu.

Sketch de ball.

Laura, Sara, Judit,
Celine, Manu, Sandra i
Sílvia.

Escena.

Laura, Manu i Estela

Sketch de ball 2.

Laura, Sara, Judit,
Celine, Manu, Sandra i
Sílvia.

Escena

Manu i Estela.

Explicació dels tallers
duts a terme al INFAACCC*.

Manu i Estela.

16:00h
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Projecció vídeos Tik
Tok’s creats per els
joves.
Explicació teatre

Manu i Estela.

Projecció making off
i escenes
16:25h

Explicació dinàmica.

Estela i Manu.

Gravació Tik Tok’s.

Estela i Laura.

Teatre de
l’oprimit

Dinamitzen i separen
els grups en els
espais originats.

Manu i Sílvia.

Teatre foro

Escenificació i
participació públic.

Procés Martí
Pous

Testimoniatge joves.

Manu i Estela

18:00h

Reflexió /
Avaluació

Valoracions.

Estela i Manu.

18.15h

Tancament

Cloenda.

Estela i Manu.

16:45h

Tik tok
grupal

6.3.1. Organització espacial
•

Accessibilitat a l’activitat:
L’espai Fabra i Coats es pot arribar amb metro amb la L1, parada de Sant Andreu i amb
autobús amb l’H6. La sala es troba a la planta baixa de la fàbrica de creació.
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Al tractar-se d’un equipament municipal, la Fabra i Coats compleix amb totes les
mesures i protocols d’emergència. Al mateix temps que disposa d’instal·lacions
adaptades a necessitats especials, per tal de que pugui accedir tot el món.

•

Organització dels recursos humans:
L’equip de recursos humans per a la implementació del IN-FAACCC* va constar de l'equip
de 13 Animadors/es Socioculturals, un altre equip tècnic conformat per 3 tècnics de llum
i so i voluntaris de dins de l’equip organitzador de l’event FAACCC*.

•

Coordinació i treball en equip:
Per tal d’organitzar l’activitat, es va contactar amb l’equip organitzador del FAACCC*,
per la coordinació conjunta i cerca d’informació dels espais que disposa, el material i
temps d’implementació.

A partir d’aquí, es va crear una comissió encarregada de preparar i crear la gala
d’inauguració i estructurar l’activitat de l’IN-FAACCC*.

Es va crear una escaleta, on surt l’estructura de tota la sessió, un guió de la presentació
i escenes i el ryder.

A partir d’aquesta comissió i aquesta organització es va fer el següent repartiment de
tasques durant la implementació.

Equip tècnic: 3 tècnics de llum i so conjuntament amb l’Ivan i el Christian, encarregats
de gestionar els aspectes tècnics i tecnològics.

Equip dinamitzador de la gala: Manu i Estela, persones encarregades de dinamitzar
l’activitat i fer les presentacions.

Equip performance i suport: Sara, Judit, Celine, Sandra, Álex i Lourdes, encarregats de
fer els sketches i donar suport durant la implementació de l’activitat.

Equip regidor: Héctor i Christian, encarregats de controlar el temps i resoldre
imprevistos dins de la implementació de l’activitat.
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Equip acomodament i adequació de la sala: grup staff i voluntaris, encarregats de
preparar la sala i facilitar material necessari.

Equip dinamitzador teatre foro: Sílvia i Manuel, encarregats de dinamitzar les diferents
escenes d’opressió amb el públic.

Equip dinamitzador Tik Tok: Laura i Estela, amb el suport de la resta de l’equip de
suport, encarregades de dirigir i dinamitzar l’activitat de Tik Tok grupal.

6.4. FANZINE
6.4.1. Organització temporal
•

Escaleta:
Hora

Acció

9:30h

Presenta el taller de Fanzín
i presenta els/les
dinamitzadors/es dels
"murs".

9:50h

Taula “Més enllà de la
desinstitucionalització”
+ Dinamització del xat del
streaming i el padlet.

11.05h

Descans
+ Dinamització del mur físic
i virtual

Responsable
Allan Owens, Joana
i Héctor

Estela Pérez i
Alejandra Briongos
Mur virtual: Estela
Pérez i Alejandra
Briongos
Mur físic: Sílvia de
Palomar, Manuel
Moreno, Celine
Sforza, Christian V.
Recalde, Laura
Roldán

11.25h

Taula “Cossos i feminismes:
desdibuixant fronteres”
+ Dinamització del xat del
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streaming i el padlet.

12.40h

Estela Pérez i
Alejandra Briongos

Àpat d’aprofitament
+ Dinamització dels murs
físics.

Sílvia de Palomar,
Manu Moreno,
Celine Sforza,
Christian Valentín
Recalde, Laura
Roldán

15.15h

Migdiada sonora

16.30h

Inici taller de fanzine:
Explicació

Joana

16.40h

Observació dels murs físics i
retall dels continguts
d’interès.

- Héctor i Manuel:
Laura, Ivan, Sara.

Els participants es posen en
parelles per tal d’explicar-se
quines coses del mur han
retallat i perquè.

- Joana i Júlia:
Christian, Sílvia,
Celine, Yas.
- Online: Estela.
- Fotografies:
Alejandra

Creació d'una pàgina de
contingut a partir del
material escollit.
18.00h

Enregistració de les
diferents pàgines per
compartir-les a la
dissenyadora gràfica.

Héctor

18.15h

Reflexió i posada en comú
de les diferents creacions.

Hugo

18.30h

Tancament

Joana
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6.4.2. Organització espacial

•

Accessibilitat a l’activitat:
L’espai està adaptat, ja que és un equipament de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal que
una persona amb mobilitat reduïda pugui fer-ne ús com qualsevol altre persona que no
tingui aquesta necessitat. La sala es troba a la planta baixa de la fàbrica de creació. A
més disposa d’un servei adaptat per aquestes persones amb aquestes necessitats
específiques.

•

Organització dels recursos humans:
Pel que fa a l’activitat, el grup dinamitzador, va estar format pel grup d’animació,
conjuntament amb la Joana, l’Héctor, la Júlia i l’Allan Owens.

•

Coordinació i treball en equip:
Per dur a terme aquesta activitat, s’ha coordinat juntament amb la Joana, la Júlia i amb
l’Allan Owens. En aquest cas, la proposta que es va fer a l’equip d’animació va estar una
activitat ja programada anteriorment per les persones mencionades anteriorment.

Per tal d’establir una coordinació amb els dos equips, l’Hector va ser el mediador
d'ambdós equips. En un primer moment per presentar l’activitat es va fer de manera
telemàtica.

Seguidament, es va fer una trobada presencial, on la Joana explicava a l’alumnat, més
detalladament de què tractava l’activitat i quin és el paper que tindria l’alumnat
d’animació.

Uns dies abans d’implementar, l’Hector va dissenyar una escaleta per tal d’organitzar
aquella tarda. En aquesta apareixia les funcions de cada dinamitzador/a i que és el que
es duria a terme.

A més al mateix dia, unes hores abans, es va fer una reunió organitzativa amb tot l’equip
per tal de determinar quines funcions feia exactement cada persona, partint de l’escaleta
ja mencionada anteriorment.
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7. RECURSOS MATERIALS
A continuació es detallen el material utilitzat, per a totes les activitats que s’han fet.
MATERIAL

1. Paper continu
2. Pintura:
•

Taronja

•

Rosa

•

Lila

•

Verd

•

Blau

•

Fucsia

•

Negra

3. Cartró
4. Paper de cuina
5. Desinfectant
6. Projector
7. Càmera de fotos + micro
8. Ordenador portátil
9. Pen drive
10. Telèfon mòbil
11. Altaveus
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UNITATS
20 trossos 30cm x40cm aprox.

1
1
1
1
1
1
1

20 trossos 20cm x 10cm aprox.

1

1

2

1

3

2

1

4

PROJECTE IN FAACCC

12. Tarima 10m x 10 m
13. Cadires
14. Taules
15. Micròfon de diadema
16. Micròfon de mà
17. Taula de mescles

1

70

6

3

3

1

8. PLA DE DIFUSIÓ
El festival de les Arts Comunitàries va ser presentat a l’aula de segon d’Animació
Sociocultural i Turística el setembre del 2020, el projecte presentat a l’aula pel
professor Hector Alonso, el qual mantenia una relació amb l’organització i planificació
del festival.

A continuació el 15 d’octubre del 2020 a les 17:00h de la tarda a l’aula Amílcar del
Centre Bemen-3 es va mantenir el primer contacte via Meet amb el Josep Maria Aragay,
de l’equip de responsables del FAACCC*. En aquesta primera reunió es va conèixer amb
més profunditat el projecte i la figura que tindrien amb ell les animadores d’aquest
projecte.

Seguidament, després de la reunió els alumnes de segon d’Animació Sociocultural i
Turística varen començar a treballar per a la implementació d’unes activitats prèvies
per a la presentació del Festival de les Arts Comunitàries. Aquesta primera presentació
implementada l’octubre del 2020, va ser vía telemática a causa de les restriccions de la
Covid-19.

Un cop finalitzada una sessió previa de presentació, es va començar a treballar a l’aula
els divendres a l’assignatura de Desenvolupament Comunitari dels alumnes de segon
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d’Animació Sociocultural i Turística, la jornada prevista per implementar el 12 de maig
del 2021.

Per a la implementació de les activitats l’alumnat va necessitar difondre a diferents
escoles aquest projecte per aconseguir participació d’aquesta activitat. En primer lloc es
van redactar diferents correus electrònics presentan el projecte a les escoles escollides
per l’alumnat.

En segon lloc, les escoles que s’adaptaven als horaris, condicions i activitats establertes
van ser escollides per a l’implementació, sent així l’institut Martí Pous i l’institut Manuel
Carrasco i Formiguera. Així doncs es va planificar el 16 de maig l’implementació de
l’institut Martí Pous amb la intenció de dinamitzar el “Teatre de les Oprimides”.
Seguidament el dia 6 de maig via telemàtica es fa va fer un recordatori a l’alumant de
la sessió passada i el dia 7 de maig es va implementar a l’espai de l’institut Martí Pous
l’assaig i la gravació de l’activitat del “Teatre de les Oprimides”.

Tantmateix es va implementar a l'institut Manuel Carrasco i Formiguera els dies 10, 11 i
12 de maig del 2021 l’activitat “Deconstruint el Tik Tok”, en aquest cas, també es va fer
un enregistrament del procés portat a terme dins de l’aula.

La intenció principal de les implementacions a les escoles va ser poder mostrar el
procés l’alumant dels dos instituts: l’institut Martí Pous i l’institut Manuel Carrasco i
Formiguera, el dia 12 de maig del 2020 al Festival de les Arts Comunitàries de
Catalunya (FAACCC).

Amb tot això també es va preparar una gala inicial en les futures animadores
socioculturals i turístiques, alumnes del centre de formació professional Bemen-3, la
seva tasca va ser presentar el projecte i donar la benvinguda al festival.

A més a més, aquestes alumnes van participar a l’activitat “Fanzine” del mateix festival
FAACCC* com a persones dinamitzadores acompanyant a l’organització com la Joanna,
al docent pertinent com l’Héctor Alonso.
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Els alumnes Manuel i Ivan, es van encarregar de dissenyar un cartell d'informació i de
difusió per a la jornada IN-FAACCC dins del festival del FAACCC*.

9. TESTIMONIATGE
9.1.

CREATIVITAT CRÍTICA

Christian V. Recalde: Dins d’aquest taller, es va treballar la metodologia del “Pretext”.
Aquesta metodologia de treball consta de treballar, a partir de la interpretació i les arts
escèniques, una escena creada a partir de la imaginació dels participants.

En aquest cas, es presenta una situació i un personatge, el qual inventem nosaltres
mateixos la seva història i el seu entorn. A partir d’aquesta creació grupal, es
representa una situació de crisis i de presa de decisió. Aquest fet fa que, dins de la
escena interpretada i plantejada, la gent es qüestioni aspectes ètics i morals dins de
situacions de crisis. És per això que dins d’aquesta metodologia de treball no es
busquen solucions a partir d’interpretacions i debats, sino que es busquen preguntes i
qüestions a partir d’aquesta interpretació de les escenes que es treballin.

Considero que es un recurs bastant interessant per utilitzar i treballar amb infants i
joves, tot i així la experiència dins d’aquest taller es va quedar una mica pobre. El fet
de que una part dels dinamitzadors del taller estiguessin en format online i parlessin en
un altre idioma va dificultar l’enteniment del taller.

Estela Pérez: Aquest taller es va realitzar amb l’Allan Owens, juntament amb dues
col·laboradores. El taller era molt vivencial. Hi havien porques participants, unes 8. El
taller era complicat de seguir, donat que era en format on-line, mitjançant zoom. A més
era en llengua anglesa, cosa que feia complicada la comprensió.
L’inici va ser enriquidor, es va crear una història entre totes, mitjançant unes
teatralitzacions, per viure allò que es deia. I poc a poc anar vivint allò que viu el
personatge. Finalment es va teatralitzar el conflicte. I després de les teatralitzacions
anar descrivint el final. Donat que segons el taller després de conèixer i viure el pretext,
entens les coses de forma diferent.
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Un cop finalitzat el taller, és a dir, decidint el final de la història, no es va fer cap
tancament. Qüestió que a mi em va faltar per acabar d’entendre el funcionament i la
manera de funcionar.

9.2.

GRADIENTS

Manuel Moreno: Aquest taller ha sigut un raig de llum il·luminador, ja que la Marta
Ricard en aquest taller ha sigut un far que ens ha guiat pel camí de la introspecció i
d'estar mirant les coses des d'una altra perspectiva. Ella mateixa va definir el taller
com: Un taller que introdueix als i les participants cap a un canvi de perspectiva
necessari per a la realització de propostes creatives amb les persones i els llocs.
Aquest taller ha començat amb la Marta Ricard exponent una mica de la seva vida així
com les seves vivències i diferències que ha trobat entorn fer el canvi de viure en una
ciutat i viure en la muntanya, així com la importància de les tecnologies a l'hora de
viure lluny de la mateixa civilització.

A continuació ens va explicar la importància de viure el present aquí i ara (mindfulness)
i com interaccionar amb el nostre voltant. En aquest punt ens va demanar que ens
aixequem i que comencem a caminar, ens va invitar a mirar a un punt fix i a seguir
amb la mirada i el cos, una vegada arribat a aquest punt, mirem a un altre i fer el
mateix.

Una estona després ens va invitar a reflexionar sobre el fet d'estar quiet i el moviment.
Ens invitava a caminar per l'espai i que ens anem parant aleatòriament, així veure com
tu no et mous i la resta si i com tu et mous i la resta està estàtica. A continuació vam
continuar reflexionant sobre aquest tema, però fent això davant d'una paret, ella ens
invitava a apropar-nos i allunyar-nos d'aquesta des de diferents perspectives, tant el tu
t'apropes i tu t'allunyes, com el fet que la paret és la que s'apropa i s'allunya i tu en
realitat no et mous.

Per últim ella ens va explicar una història de reivindicació d'un espai que més o menys
deia que: Ella va veure un espai abandonat i en desús a prop d'una autopista, i com a
través del fet de seure amb una cadira i fer de màscara neutra, va repercutir en aquest
espai, ja que, desprès d'estar uns quatre dies algú que passava per l'autopista li va dir
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que, que feia que cada dia estava allà, i parlant van agafar aquest lloc abandonat i el
van reformar i és un centre cultural, un lloc del poble para el poble.

Després d'aquesta història ens va invitar a sortir al patí exterior de la Fabra i Coats per
realitzar aquesta màscara neutra i quan el primer es cansés i tanques la cadira, ens
aniríem totes a la plaça de Sant Andreu a fer el mateix i així poder observar una mica
l'entorn i ser conscients dels petits matisos que ens perdem cada dia, l'aire que passa
pel cap, els peus que toquen el terra, la gent que passa, els sons més subtils.

9.3.

MANERES DE RESPIRAR JUNTES

Alejandra Briongos: Pel que fa al taller “Maneres de respirar juntes”, va començar
amb un seguit de conferències de diferents temàtiques, entre les quals es trobava
l’educació, l’activisme i les polítiques culturals. Un cop acabades aquestes ponències, el
grup es va dividir en diferents taules depenent de la temàtica que cadascú volgués
parlar.

Durant la següent estona, a les taules es va parlar sobre la temàtica escollida amb la
persona que havia fet la ponència i es van anar afegint comentaris, projectes i opinions
de les persones que participaven a les taules.

Finalment, es va exposar davant dels altres grups, tot el que s’havia parlat a les taules.

En el meu cas, vaig arribar a les 15:30 i per tant només em va donar temps a escoltar
l’última ponència i em va costar una mica situar-me. Pel que fa a la taula, jo vaig
escollir la d’activisme, ja que va ser l’única que vaig escoltar. Un cop a la taula, em vaig
sentir una mica fora de context ja que les persones que hi havia parlaven de molts
projectes, que jo no coneixia. Tot i no intervenir molt, em va semblar molt interessant i
em va servir per aprendre sobre molts projectes.

Christian V. Recalde: En el meu cas vaig arribar tard i vaig poder sentir una part de
l’acció social i activisme. Això va fer que no m’acabes de situar dins de les ponències i
del context.
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Tot i així, en el moment de taules de discussió em vaig sentir més còmode i em vaig
poder situar. Vaig escollir la taula d’educació, dinamitzat per el Senen, on vaig poder
parlar i debatre obertament amb la resta de persones del grup. Vaig sortir bastant
content, al veure que moltes opinions anaven en una mateixa direcció i que les coses es
poden unificar, per tal de tenir més impacte i un major treball en xarxa i així crear
comunitat.

Estela Pérez: Les ponències van ser molt enriquidores. Hi havia 4 punts de vista molt
diferents els quals es complementaven, i en el meu cas entenines com es posava al
món real allò que per mi havia estat sempre teoria.

Posteriorment vaig escollir la taula de “polítiques culturals”, temàtica que m’interessa
molt, però certament a la taula tothom eren professionals que ja sabien del contingut, i
sobretot del funcionament legal del món. Per tant em vaig limitar a escoltar, però no
podia acabar d’entendre els arguments de cada un degut al desconeixement de l’àmbit
professional i legal. Tot i així va ser, també, enriquidor i vaig aprendre sobretot dels
neguits dels professionals per entendre com funcionen. Ens van regalar un llibre el qual
em serveix per posar a terra tot allò que es va comentar.

Manuel Moreno: Aquest taller Maneres de Respirar juntes va començar amb la Marina
(La noia que dirigia les ponències) que ens va invitar a inscriu-nos a un dels 4 temes
que més és interessava, els temes eres: Polítiques culturals, Activisme, Educació i Acció
Social.

A continuació va haver-hi 4 ponents que van dirigir-nos a través d'aquests 4 temes,
cadascun hi tenia 15 minuts per tal de fer una petita pinzellada sobre un d'aquests
temes a través d'objectes i gràfics visuals. Durant les ponències hi havia una relatora
gràfica "TINTAFINA" que prendria nota a través del text i el dibuix de les ponències.

Després de les 4 ponències, ens vam separar pels 4 temes, jo, hi vaig anar a Activisme
ja que em cridava molt l'atenció, en aquesta taula hi vam parlar de diferents activismes
dins d'un barri i els diferents projectes que hi podem trobar.
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També en aquest espai, s'invita a la gent de cada temàtica a posar-hi post-its a sobre
de cada relatoria gràfica de TINTAFINA per tal que l'esquema sigui més complet.

Una vegada acabat el temps de debat, vam exposar als grups restants el que vam
parlar cada mini grup juntament amb els ponents, i així va concloure el taller de
Maneres de Respirar Juntes.

Laura Roldán Gómez-Quintero: El taller va començar haver d'escollir entre 4 temes,
on jo vaig escollir activisme.
Després es van realitzar les quatre ponències sobre educació, activisme, polítiques
culturals i acció social. Que van ser molt interessant, ja que ho feien d'una manera
lúdica i entretinguda.
Després ens vam agrupar amb les persones que havien escollit la mateixa paraula que
tu, es va parlar sobre l'activisme dintre del món de les arts. Va ser molt enriquidor
poder escoltar experiències de diferents persones.

9.4.

BEYOND TEXT

El taller Beyond text on vam assistir Judit Llari, Sara Panadero, Sílvia de Palomar,
Yasmina Pons i Ivan Aguilera, va ser un taller en el qual es va treballar desde el
nostre punt de vista, l’expressió no verbal a partir del cos, per a treballar en la
investigació de les arts.

Una de les inconveniències que vam trobar del taller va ser que la llengua estrangera
predominava l’activitat. A més, el taller estava dividit entre uns participants via online i
presencial. Tot i que, la Joanna anava traduint i feia el possible perquè la gent estigui
en context.

Finalment, vam decidir abandonar el taller a la meitat de l’activitat, perquè estava
enfocat a doctorats i màsters. I consideràvem que no tenia que veure amb el perfil de
l’animador.
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10. PROJECTE D’AVALUACIÓ
10.1 Objectius operatius i indicadors per a l’avaluació del projecte.
Per avaluar l’activitat i observar com es compleixen els objectius del projecte, es van
crear dos mètodes d’avaluació, els dos mètodes van ser més qualitatius que
quantitatius.

Per a l’avaluació de l’activitat implementada al Festival de les Arts Comunitàries es va
utilitzar l’aplicació Mentimeter.

Per a l’avaluació del Taller “Tik Tok” es va dinamitzar una activitat anomenada “Mar i
Muntanya” amb la qual posteriorment es van crear uns gràfics d’avaluació.

Cal recalcar que en aquesta ultima forma d’avaluació alguns alumnes no van poder
participar ja que no tenien acceptats els drets d’imatges per a gravar-los.

10.2 Mentimeter.

Per tal d’avaluar aquesta activitat es va dur a terme un mentimeter. Aquest és una eina
que treballa en línia i mitjançant el núvol.

Permet que els/les participants d'una formació o xerrada poden contestar o fer
preguntes a temps real i d'aquesta manera obtenir una millor experiència i motivació.
Respecte als ponents o formadors poden obtenir els resultats d'aquestes preguntes o
dubtes

plantejats

a

temps

real

i

oferir

sessions

més

personalitzades

a

les

característiques del públic que té al davant.

D’aquesta manera es va poder obtenir una enquesta qualitativa. En funció del nombre
de repeticions d’una mateixa paraula, aquesta, apareix més gran dins la fotografia. Per
exemple a la primera imatge, es pot observar “divertit” tant en format escrit com amb
l’emoticona, seguit de “comunitat”, “eina”, “reivindicació”, “participatiu”, “formatiu” i
“guay”.
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Pel que fa a la segona fotografia, les paraules més introduïdes van ser: “Violència”,
“realitat”, “canvi social” i l’emoticona de decepció o tristesa en funció del significat que
se li vulgui donar.

10.3 Avaluació Tik Tok
En el cas del taller de Tik Tok, es va crear una avaluació més dinàmica ja que el taller
ho demanava. Per tal de realitzar l’avaluació, es va fer un Tik Tok amb les participants
on es feien diverses preguntes avaluatives. Els i les infants, per tal de respondre sí o
no, es movien a una banda o una altra de la classe, com en el joc de mar i muntanya.
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Un cop realitzats els Tik Toks, per tal de poder observar aquestes avaluacions, la Sílvia
de Palomar i l’Alejandra Briongos, van crear un google forms i van plasmar totes les
respostes en aquest per finalment obtenir un seguit de gràfiques que es comentaran
seguidament.

En primer lloc, a la pregunta inicial on es va preguntar si tornarien a repetir el taller,
gairebé un 90% de les participants van respondre de manera afirmativa. Aquesta
resposta, dona a veure que les persones que van participar del taller, van sortir
satisfetes del taller de Tik tok.

Pel que fa a la segona qüestió, sobre si havien descobert alguna cosa nova que no
sabíen, un 80% de les participants, va respondre que no. Per aquesta raó, una
aportació a donar és que en cas que es repetís el taller, seria interessant poder aportar
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dades numèriques a les participants sobre alguns termes, com edats de les persones
que utilitzen l’aplicació, i d’altres.

En tercer lloc, a la tercera pregunta, es pot observar que la majoria de les participants,
el 75%, ja tenien Tik Tok. Per aquesta raó, es pot pensar que el públic escollit per
realitzar el taller, va estar l’adient.

En la pregunta quatre, hi ha una resposta molt igualada, d’una diferència de un 1,2%.
En aquest cas, la pregunta era si havien reflexionat algun cop sobre el contingut de Tik
Tok. El fet que aquesta resposta estigui tant igualada, també pot estar deguda a la
diferència d’edat entre les participants, ja que hi havia alumnes des de 2n de la ESO
fins a 1r de cicle formatiu de grau mig.
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En el cas de la cinquena pregunta, es pot observar que gairebé el 100% de les
persones, va sortir satisfeta amb la dinamització que van fer les animadores del taller.

Finalment, en la sisena i última pregunta de l’avaluació, es pot observar que un gran
nombre de participants, no va estar satisfeta amb la durada del taller. Per aquesta raó,
en cas que es tornés a realitzar el taller, una millora, podria estar la d’adaptació de la
durada del taller per tal d’una major satisfacció.
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11. DOCUMENTACIÓ AUDIOVISUAL

Teatre de l’oprimit a l’IES Martí Pous
https://www.youtube.com/watch?v=ofDVzrG8iW0
Col.laboració amb el FAACCC (IN-FAACCC)
https://www.youtube.com/watch?v=aV30v5_IwHg
Xarxes socials:

https://www.instagram.com/p/CObA3AWhGCT/
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https://twitter.com/_HectorAlonso_/status/1393463444918185993

https://twitter.com/_HectorAlonso_/status/1392502936723410945
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https://twitter.com/FAACCC1/status/1392501620433473536
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Web Festival FAACCC*
Programació:

https://www.faaccc.org/programacio/
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IN FAACCC
https://www.entrapolis.com/entrades/faaccc-in-faaccc
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PARTNERS FAACCC*

https://www.faaccc.org/partners/
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