CONVOCATÒRIA PROJECTE EDUCATIU
CURS 2021/22
AULES D’ACOLLIDA DE BARCELONA

“JOVES DEL MÓN! Passeu, passeu!”
Open Mic Intercultural Online
CURS 2021/22

***
ORACLES THEATRE
Espai de Cultura Viva
Grup Cultural EXEO
***
Proposta de col·laboració artística i educativa oberta a tots els centres
educatius de la ciutat de Barcelona per a un Open Mic Intercultural Online
que engloba l’alumnat nouvingut dins i forma de les aules d’acollida de
primària i secundària.

Grup Cultural EXEO i ORACLES Theatre, en col·laboració amb l’IES Milà i
Fontanals de Barcelona, anuncien l’obertura d’aquesta convocatòria educativa i
intercultural per participar al projecte “JOVES DEL MÓN! Passeu, passeu! Open
Mic Intercultural Online”, que engloba l’alumnat nouvingut de les aules d’acollida
de primària i secundària de la ciutat de Barcelona i la integració de les noves
tecnologies en format online.
PREMISSA
“JOVES DEL MÓN! Passeu, passeu!” és un projecte que engloba l’educació i
la cultura dins i fora de l’aula d’acollida als centres de primària i secundària de
Barcelona.
L’experiència vol acompanyar l’alumnat nouvingut en el seu procés d’aprenentatge
de la llengua catalana a partir d’habilitats artístiques tot focalitzant-nos en les
emocions, el dol migratori, l’adaptació al nou entorn i la valorització de la seva
cultura d’origen en apropar-la a la cultura d’acollida.

Objectiu
L’objectiu del projecte és incidir de forma transversal i creativa a l’educació escolar
per tal d’aconseguir la inclusió i l’intercanvi cultural de l’alumnat nouvingut a través
de les arts en format audiovisual amb un Open Mic Intercultural Online en català.
Valors
Grup Cultural EXEO i ORACLES Theatre aposten per educar en el sentit més ampli
de la paraula. Les arts en l’educació són una necessitat imprescindible. No només
com a matèria, sinó com a instrument pedagògic de caràcter transversal. La cultura i
les arts afavoreixen un aprenentatge inclusiu i significatiu en l’intercanvi i integració
de l’alumnat nouvingut, en especial en un context global com l’actual de cultura
digital. Les arts a l’educació permeten al professorat i a la comunitat educativa:
·
·
·

Crear contextos d’innovació docent i de sostenibilitat.
Potenciar l’intercanvi i l’esperit crític entre l’alumnat.
Educar en valors socials d’inclusió i d’interculturalitat.

DESTINATARIS
Els destinataris són els/les alumnes nouvinguts de Barcelona amb la supervisió del
professorat que vulgui participar-hi. L’alumnat engloba l’aula d’acollida i també els/
les alumnes nouvinguts fora d’aquest àmbit.
OBJECTIUS
Com a objectius principals podem esmentar els següents:
·
·

·
·

Oferir un espai socioeducatiu i cultural d'intervenció a alumnat nouvingut.
Incidir en el desenvolupament socioafectiu dels infants i adolescents tot
proporcionant un espai d’integració i de convivència mitjançant el joc a
través de les arts escèniques i audiovisuals com a eina pedagògica.
Treballar l’ús de la llengua catalana a través de la cultura d’origen de
l’alumnat participant.
Valorar i compartir les diferents manifestacions culturals de l’aula.

A nivell específic:
·
·
·

Crear accés a la cultura a infants i adolescents nouvinguts i a famílies
amb pocs recursos.
Educar en valors socials i mediambientals tot fomentant estils de vida
saludables i respectuosos amb l’entorn.
Facilitar que els infants i adolescents adquireixin recursos per millorar
l'expressió oral i animar a la lectura i comprensió de la llengua catalana.

·

·

Potenciar la interrelació entre els/les nens/es de diferents ètnies i cultures
i contribuir en el desenvolupament artístic i personal amb activitats
lúdiques i educatives de caire artístic i audiovisual.
Fomentar el treball en equip, la participació i la col·laboració de l’alumnat.

EL PROJECTE
El projecte implica la creació d’una xarxa col·laborativa entre les diverses aules
d’acollida de la ciutat de Barcelona. L’objectiu és que l’alumnat nouvingut hi participi
amb una petita actuació artística que apropi a la cultura catalana la seva cultura
d’origen. Les seves aportacions poden variar segons diverses disciplines, com ara:
-

Teatre
Dansa
Música
Cant
Poesia
Contes
Titelles
Màscares
Vídeo

L'objectiu pedagògic és donar suport a l’alumnat en l'intercanvi d'històries, balls,
cançons i d’altres elements tradicionals rellevants de les seves pròpies cultures
d'origen, tot compartint-los amb el grup de classe i amb la resta de classes
implicades en el projecte a través d’un OpenMic Junior online, per tal de facilitar
l’aprenentatge de la llengua catalana a partir de la riquesa intercultural i l'expressió
artística.
L'objectiu final és la creació d'un vídeo de l'actuació que s’envia a ORACLES
Theatre per crear el programa online “JOVES DEL MÓN! Passeu, passeu!”,
que s’emet en directe amb totes les aules d’acollida connectades per
videoconferència.
DESENVOLUPAMENT I DATES
Obertura de la convocatòria
MAIG 2022
Enviament de treballs
Del 2 de maig al 31 de maig 2022
Retransmissió ONLINE
JOVES DEL MÓN! Passeu, passeu! - Open Mic Intercultural Online
JUNY 2022

El projecte es desenvolupa en 5 fases:
1) Confirmació de la participació a info@oraclestheatre.com
INFORMACIÓ: Centre Educatiu / Aula d’Acollida (o alumnat) /
Professor/a responsable. (Caldrà emplenar el FORMULARI
D’INSCRIPCIÓ i abonar la quota de participació de 180 euros
per centre participant)
2) Desenvolupament i enregistrament del material amb què es
participa a la convocatòria.
3) Enviament del material en format vídeo a l’equip artístic d’ORACLES
Theatre a info@oraclestheatre.com
4) Muntatge dels vídeos i treballs seleccionats.
5) Presentació de l’OpenMic Intercultural Online “JOVES DEL MÓN!
Passeu, passeu!”.
JUNY - Dia i hora a confirmar entre els centres educatius participants. El
centre amfitrió del curs 2021/22 és l’INS MILÀ I FONTANALS de
Barcelona.
El professorat participant rebrà un correu electrònic amb un enllaç a meeting
per tal de connectar-se en directe i participar-hi amb el seu alumnat a
l’edició 1 del programa i poder interactuar-hi en directe, com a un programa
de televisió però en format digital i online.

FITXA TÈCNICA
-

-

Els vídeos de les performances poden durar entre 15 i 20 minuts màxim.
(Cada aula d’acollida participarà amb un únic vídeo de totes les
performances del seu alumnat. Aquest vídeo contindrà tots els fragments
artístics i caldrà que cada fragment tingui una breu presentació i explicació
del contingut). Cas de presentar-s’hi alumnes individualment el vídeo
podrà tenir una durada entre 3 i 5 minuts.
El material audiovisual s’haurà d’enviar per correu electrònic a
info@oraclestheatre.com a través de la plataforma de WeTransfer
(www.wetransfer.com)
Tot el contingut serà destinat a ús privat dels participants (cal autorització
del centre i dels pares)
L'equip artístic del teatre ORACLES s’encarrega de rebre, editar i presentar
el material amb què participen les aules d’acollida.

