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REFUGIS UTÒPICS

Objectius del taller
- Aprendre a aixecar una estructura
amb materials de l’entorn.
- Empoderament individual i
col·lectiu.

Procediments
- Fer grups i proporcionar-los
paper i llapis per a desenvolupar
una maqueta dels seus refugis
utòpics.
- Ens encarregarem de seleccionar
elsgrups i ajudar-los a construir
les seves idees amb els materials
disponibles.
- Una vegada construïts els refugis
es compartirà amb la resta del
grup.
- Cada
el seu
que els
aquest

grup haurà de desconstruir
propi refugi sent conscient
que vindran després necessiten
material.

Preguntes clau
Com seria el teu refugi?
Quina forma té?
Què necessita?
De quins materials es compon?
De quÈ et refugies?

Durada
15
25
10
10

min.
min.
min.
min.

Explicació i esbós
Construcció
posada en comú
recollida

Cossos comunitaris

Objectius del taller
- Desenvolupar noves maneres de
comunicar-nos a través del sentit
tàctil, deixant de costat qualsevol
judici.
- Construir sense un objectiu
final, sense expectatives, donant
valor al plaer (o no) que això
ens produeix.

Procediments
- Cada participant realitzarà la
peça amb els ulls tancats (o no,
depenent de l’edat), per a no
veure’s condicionats per la forma
ni l’estètica, donant la importància
al tàctil.
Podran barrejar el fang amb altres
materials per a aconseguir més
textures i formes.
- Una vegada acabat els comunicarem
que hauran de construir una escultura
comuna unint totes les peces.

Durada
10
25
10
10

min.
min.
min.
min.

Explicació
Construcció de peça
Construcció en comú
Recollida

Registres del moviment

Objectius del taller
- Generar recursos per a alliberar
emocions.
- Prendre consciència del moviment,
del simple acte de caminar i de
com intervenim amb el nostre cos
en l’entorn.
- Ampliar la visió al moviment
col·lectiu i al cos comú.

Procediments
- Ens col·locarem damunt d’una
tela en blanc, descalços i hi
haurà diferents punts de munts de
barbotina (fang molt líquid).
- A través d’exercicis guiats que
proposarem anirem deixant un registre
del nostre moviment en la tela.

Preguntes clau
- S’ha ocupat tot l’espai?
- Quina és la forma del moviment
que es repeteix en el terra?
- Com ens enfrontem a un espai en
blanc?
- Quin és el moviment del grup?
- Com t’has sentit amb els altres
cossos?
- Decidies on anaves?

Durada
10
30
10
10

min.
min.
min.
min.

Escalfament
Moviment
Posada en comú
Recollida

Contes exquisits

Objectius del taller
- Estimular les diferents formes
de representació en 2D i 3D per a
construir un conte en comú.
- Aprendrem a materialitzar una
imatge.

Procediments
- Ensenyarem a cada participant a
construir una planxa de fang per
a poder utilitzar-la com a suport
per a representar una paraula,
objecte o personatge que li serà
donat pel company del costat sense
que la resta escolti.
- Donarem a conèixer diferents
tècniques de construcció: xurro,
planxa, modelatge, buidatge, esgrafiat
i textura perquè en finalitzar
construeixin un paisatge i història
en comú.

Durada
10
20
20
10

min.
min.
min.
min.

Explicació
Modelat
Creació del mural i conte.
Recollida

Teatre a l´ombra

Objectius del taller
- Donar visibilitat de com es pot
arribar a distorsionar una realitat
i que és el que cadascun vol veure.
- L’objectiu és aprendre a desemmascarar
les nostres idees des d’un punt
de vista crític.

Procediments
- Es creen dos grups en els quals
a partir de la projecció de les
ombres dels propis cossos, creen
un paisatge, animal o una composició,
que sàrria fixada en un paper
continu disposat al terra i paret
fent una L.
- Per a finalitzar, l’altre grup
haurà d’endevinar que representen
aquestes ombres.

Durada
15
25
10
10

min.
min.
min.
min.

Explicació i esbós
Construcció
Posada en comú
Desmunt

