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Acció artística amb els centres

educatius de Sant Boi

D I A  M U N D I A L  D E  L E S  P E R S O N E S

R E F U G I A D E S

12 DE JUNY DEL 2020

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

un treball de reflexió a través de la poesia

que comença a les aules i acaba al carrer



VERSOS REFUGIATS

Quan el refugi comença amb les
paraules!

 
OBJECTIU:

Afavorir una reflexió crítica sobre la situació actual de les persones refugiades a partir de la
importància de la llengua i la paraula.

Una primera part que anirà a càrrec de la Bea Maeztu, de la Comissió Catalana d'Ajuda
al Refugiat. Ens endinsarem en el món de l’asil i el refugi, explicant les problemàtiques, la
situació de les persones refugiades que venen a la nostra ciutat buscant una vida digna i
la importància d’acollir-les.

La segona part la dinamitzarà en Cysko Muñoz, fomentant la reflexió a través del joc
amb les paraules i la creació poètica. A través de diferents materials i dinàmiques i amb
l'ajuda d'un taulell i uns daus de 10 cares, jugarem a construir versos que reflecteixin la
mirada de l'alumnat sobre aquesta problemàtica. A l'acabar el taller cada grup classe
escollirà el vers que més els agradi

A LES AULES: 

 
1. Taller de 2h:

 

 

 
2. Treball plàstic: 

 
Després d'haver fet el taller es proporcionarà una lona a cada grup classe perquè hi
escrigui, plàsticament, el vers escollit. Aquesta lona s'haurà de portar a la plaça de
l'Ajuntament el dia 12 de juny.
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A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

 
Proposta plàstica i escènica el divendres 12 de juny (9.30-12h).

 
A la Plaça de l'Ajuntament es realitzarà una instal·lació artística col·lectiva amb la
participació de totes les escoles donant continuïtat al treball realitzat a l'aula.
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop finalitzada la instal·lació, La Gàl·lia, un projecte educatiu adreçat a infants, conduirà
una coreografia amb l'alumnat de tots els centres educatius.
 
 

MÚSICA COREOGRAFIA POEMA COL·LECTIU

Durant el mes de gener, aquelles escoles que esteu interessades a participar de

l'activitat podeu enviar un correu a Cysko Muñoz per acordar el dia i l'hora del taller

cyskomunoz@gmail.com

Pedagog i poeta
 

Els tallers es faran en les franges següents: 
Dilluns de 15 a 17h

Dimarts i dijous al matí

Moltes gràcies!
 
 

Grup de Treball:

Ajuntament de Sant Boi -Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau i Centre d'Art Can Castells
Cysko Muñoz (Freelance)

Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat - CCAR


