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Que?
Els Tallers d'Estiu són projectes de dues setmanes amb classes magistrals, 
classes de dansa, música, propostes d'activitats paral·leles, un fet social i un 
projecte de creació.

La primera setmana es dota al nen d'eines i llenguatges per enriquir-lo i la 
segona setmana –a través d'un fet social que nosaltres decidim a partir de les 
nostres realitats– proposem un projecte on la investigació, el coneixement i la 
creativitat s'entrellacen per generar una peça, una conclusió!

EL CONCEPTE

Des de l’Art de Construir volem acompanyar als nens a la creació d’allò que 
habitem i allò que ens habita. Entendre la construcció com un joc d’equilibris 
per fonamentar i formar el que els nens imaginen.

Posar columnes al que somien i fer-ho possible! Els cercarem tot de peces 
diverses vingudes de l’arquitectura, la música, la literatura… Amb les quals 
podran construir més enllà del que han vist i, qui sap, si inventar coses noves. 

Perquè el que volem és construir amb ells –a través de totes les arts– el que 
tenim al nostre abast per inventar un món nou. Com sempre, vinculem els 
tallers d’estiu a un projecte social que pugui obrir els nens a altres realitats; 
construir-los-hi una nova consciència de món. En definitiva, volem fer aquests 
tallers per crear les coses d’una altra manera.

"UNA APOSTA PER ALLÒ COMÚ ÉS QUALSEVOL SITUACIÓ QUE POGUEM 
DEFINIR COM A DIGNITAT COMPARTIDA”
Marina Garcés





Com?
EL PROGRAMA

PRIMERA SETMANA
DILLUNS A DIVENDRES

FONAMENTAR _ APRENEM A NO CAURE
Pensar allò que sosté el nostre cos en l’espai que habitem i compartim. Prendre 
consciència i eines de com construir la base a partir de la qual fer possible l’espai 
que somniem.

AJUNTAR _  UN TALLER PER PODER SUMAR
Objectes quotidians, objectes petits que poden tenir utilitats que mai haguéssim 
imaginat. Construir des de la necessitat i amb allò que ens queda més a la vora. 
Construccions petites i de proximitat. 

PROJECTAR _ UN TALLER D'IDEES
Ajuntar paraules, dibuixar-les, construir un relat. 

ERIGIR _ FER CRÉIXER AMB CURA
Des de l’art, construir formes i sensacions per crear una casa vista des de l’interior. 
Construir un lloc on habiti l’ànima. 

CORONAR _ TANCAR, ACABAR, PODER HABITAR
Quina última paraula pot donar-nos l’espai que hem creat per fer-lo nostre i poder 
habitar-lo? Llancem el cos i les idees al paisatge, a l’aire lliure, per començar a 
construir des de l’imprevist. 

SEGONA SETMANA
DILLUNS A DIJOUS

COOPERAR _ PODEM CONSTRUIR ESCOLES?
CONSTRUIR _ UN TALLER COMPLET 
I UNA BONA MANERA DE COMPROMETRE'NS 

DIVENDRES
CONCLUSIONS _ PERFORMANCE / INSTAL.LACIÓ
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