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DADES DEL CENTRE






Escola La Pau
C/Extremadura, 15
08020-Barcelona
Telèfon: 933136239
Direcció electrònica: a8002575@xtec.cat

TÍTOL DEL PROJECTE



Entretela
Subtítol del projecte: “cosim emocions”

DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

entretela

Teixit de cotó, lli, fibres sintètiques fort, utilitzat en confecció per a donar gruix o cos a certes
parts dels vestits (colls, punys, etc).
El projecte es presenta amb aquesta metàfora entretela, com a necessitat de construir un teixit fort
que doni força al grup de nens i nenes del grup.
Els infants de segon de primària que es queden a dinar a l’escola participen en aquest projecte. La seva
base és artística ja que es treballa des de disciplines com el dibuix, la música, la dansa i la costura.
Aquests infants formen un grup heterogeni, hi ha diferències molt marcades: ètnia, cultura, caràcter, gustos i
preferències, etc. Els membres del grup pertanyen a famílies desestructurades en situació de vulnerabilitat
greu. Tots els infants carreguen una motxilla emocional molt pesada, això fa que els conflictes apareguin amb
facilitat i per qualsevol motiu.
L'objectiu principal és promoure la cultura de pau en el grup, dotant-los d'habilitats per a l'escolta activa,
l'empatia, el pensament crític i creatiu, la comunicació assertiva, la prevenció i la resolució de conflictes no
violents. Això crearà una entonació sana i constructiva per a l'aprenentatge, i aconseguir el desenvolupament
emocional i social dels nens i nenes
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Els continguts a desenvolupar durant el curs escolar, són els següents:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CULTURA DE PAU
Emocions pròpies
Autoconeixement
Acceptació de les
diferències
Escolta activa
Assertivitat
Pau positiva i pau
Conflictes
Pensament crític
Creativitat
Cohesió de grup
Sentiment de pertinença a
un grup

●
●
●
●
●
●
●

ART
Música
Dansa i moviment
Expressió artística
Dibuix
Pintura
Tallers manuals
Creació arpillera

●
●
●
●
●
●
●
●
●

TEMA TREBALLAT
Espai de relaxació
Espai de lliure espressió
Exercicis de cohesió de grup
mitjançant l’art
Cercles restauratius
Assemblees
Creacions artístiques
Creacions destinades a la
comunitat
Testimonis (documentals,
curts)
Projecció social

JUSTIFICACIÓ
La formació "Teixint fils d'emocions (TFE Art i Pau)" es fa “on line” i s'imparteix de gener a juny per l'Escola de
Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU, en
el marc de Barcelona Conviu. Aquest projecte ha estat dissenyat a partir de la formació rebuda per les empreses
de formació Prof. Neus Bartrolí, Marina Caireta, Alba Sanfeliu i els facilitadors Waleska i Aixa.
Aquesta activitat pretén capacitar un grup de mestres, professionals i líders comunitaris en continguts, eines i
metodologies per educar en i per la pau a través de l’art des dels seus espais educatius i comunitaris. Es tracta
d’un curs de formació teòrica-pràctica organitzat en tres fases: un mòdul on-line, un taller presencial i el disseny i
l’aplicació pràctica a partir d’un projecte adaptat al grup amb que cada participant intervingui. Tot el procés es
proposa a través d’un intercanvi entre participants de Barcelona i de Tegucigalpa (Hondures)
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El confinament domiciliari conseqüència de la pandèmia per Covid-19, ha tingut un impacte emocional greu
en infants en situació de vulnerabilitat. La infància és una etapa estratègica del cicle vital. I hem de disposar
de recursos i crear nous projectes destinats a pal·liar les diferències que la pandèmia ha fomentat així com a
tenir cura de la salut mental i emocional dels infants. Diferents estudis demostren que hi ha un major
incidència de trastorns de conducta i malalties mentals entre els infants més empobrits.
Al principi de curs es van detectar una sèrie de necessitats, que feien evident la greu situació viscuda durant el
confinament. El grup de participants mostren alts nivells d’ansietat, baixa autoestima, baix nivell de tolerància
davant la frustració i trastorns de conducta que afecta el seu món emocional.
És el moment d’introduir la filosofia Arpillera en aquest context. El teixir té unes connotacions íntimes, però
també col·lectives on poder reestructurar les nostres memòries socials, emocionals i artístiques.

“Tejer es un trabajo de creación, un parto… la tejedora
corta los hilos que lo unen al telar y, al hacerlo
pronuncia la bendición de la partera que corta el
cordón umbilical del recién nacido… es sacar algo de la
propia sustancia”.
Genaro Huacal

.
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MEDI ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE
L’escola La Pau es situa al carrer d’Extremadura s/n , al districte de Sant Martí, al barri de la Verneda.
La Verneda i la Pau és un dels barris que conformen el districte barceloní de Sant Martí, i on es troba
el nucli originari de l'antic poble de Sant Martí de Provençals. Aquest, data de l'any 1052, tot i que
ara sabem que ja al segle I aC hi havia assentaments romans per les grans restes trobades de la vil·la
romana de La Verneda amb el Pont del Treball. Fins a mitjans del segle XX, el territori que comprèn
estava ocupat majoritàriament per camps de conreu i unes quantes masies; el barri actual es va
originar a la dècada del 1950, fruit de la gran demanda d'habitatge generada per l'arribada massiva
d'immigrants, amb una alta densitat d'edificis i de població i, en aquell moment, una manca total
d'equipaments i serveis. Gràcies a la continuada reivindicació veïnal el barri va millorar la seva
situació i s'hi van construir equipaments
Actualment aquest model ha canviat, una planificació urbana integradora que dóna resposta a les
demandes de la ciutadania: l’edificació de nous habitatges i la rehabilitació dels existents; l’augment
de les zones verdes i la construcció i la remodelació d’equipaments culturals. També són importants
les instal·lacions esportives.
La convivència entre el poble gitano i la població immigrant és un dels fenòmens socials mes
característics del barri. Es reuneixen nouvinguts d’Amèrica del Sud, Àfrica i Àsia. El creixement
continu de la heterogeneïtat ètnica i social aporta riquesa i diversitat cultural, encara que també
problemes d’integració i d’estructuració familiar.

ELS ORÍGENS
Els orígens Brodats, teixir, cosir, teixir... són obres tèxtils que majoritàriament dones al llarg de la història i en
diferents parts del món han utilitzat com a mitjà d'expressió i relat de les seves vides. Tot i que les obres
tèxtils han estat considerades comunament com una activitat femenina amb una mera funció decorativa, les
dones, a través de fils i agulles, han anat cosint situacions socials i polítiques que afecten la seva vida
quotidiana, com ara conflictes armats, situacions de repressió i violència traumàtica o violacions dels drets
humans (Matzkuhn,2006). En el teixit d'aquestes dones els punts substitueixen les paraules. Et permeten dir
el que amb el discurs no sempre pots dir. Així és com el brodat, una obra domèstica tradicionalment relegada
a les dones i al món privat de la casa, adquireix un caràcter testimonial rellevant i es convertirà en una eina
fonamental de protesta i denúncia. A Llatinoamèrica l'origen de l'arpillera es troba a Xile als anys seixanta.
Neixen de la mà i la influència de la folklorista i pintora xilena Violeta Parra (1917-1967), que va brodar
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escenes de la seva vida quotidiana. El 1958 Violeta Parra va confessar a una periodista que, quan estava molt
malalta, cantava brodats: "les arpilleres són com cançons que es pinten". Aquesta tradició es manté a Isla
Negra, a la costa xilena, on al voltant de 1966 Leonor Sobrino, un estiuejant assidu a l'illa, 139 descobreix que
les dones locals broden, principalment durant els mesos d'hivern, escenes bucòliques relacionades amb
episodis de la seva vida rural. Així és com, el 1970, aquest grup de dones conegudes com Las bordadoras de
Isla Negra va celebrar la seva primera exposició al Museu Nacional d'Art de Xile.
No obstant això, va ser amb el context polític i social xilè que l'arpillera va assumir una identitat més política i
reivindicativa. Des de l'enderrocament del govern constitucional de Salvador Allende el 1973, va començar
una època de repressió i censura política, cultural i econòmica en la història xilena. En aquest context, les
arpilleres emergiran com a resposta al període dictatorial del general Augusto Pinochet entre 1973 i 1990.
Les històries cosides no especulen ni són teòriques, sinó que són un reflex de les experiències i testimonis vius
de les veus que tenen prohibit expressar-se. Generalment, el suport de tela prové de sacs de patates, farina o
altres aliments. Sobre aquesta base, les dones cusen diferents peces de tela juntament amb fils de colors,
llanes i altres materials.
Les arpilleres es caracteritzen principalment per l'ús de figures d'alleujament que se superposen per cosir a la
tela com les nines. La manca de recursos d'aquestes dones de vegades els va fer utilitzar teles tallades de la
seva pròpia roba o de familiars amb els quals van personalitzar les figures (Pérez i Viñolo,2012). D'aquesta
manera, a través dels fils, les dones anònimes deixen d'una manera preservada una memòria col·lectiva per a
la història i el conjunt de la societat xilena. A més de ser una eina d'informes, les arpilleres també realitzen
altres funcions. Segons Sanfeliu i Bacic (2007), una primera funció és de "resistència política", on les
protagonistes i activistes són dones que s'agrupen en grups. El fil i l'agulla es converteixen en eines de
protesta no violenta que denuncien situacions d'injustícies viscudes tant individualment com col·lectivament.
A això se sumen els autors del "valor terapèutic" de l'arpillera com a canalitzadors del dolor. El procés de teixir
arpilleres permet manifestar experiències viscudes, alliberar emocions contingudes de dolor, por, ràbia,
tristesa, o connectar amb les històries de familiars morts o desapareguts. Amb cada punt les dones teixeixen i
donen sentit als seus sentiments, a les seves frustracions i impotències, podent transformar aquestes
experiències doloroses. Agrupades per teixir, les dones també aconsegueixen una "visibilitat" en l'espai
públic, a través d'una activa "participació social i política" que trenca amb models de gènere que invoquen les
dones exclusivament en l'àmbit privat i assistencial.
Les arpilleres també es van convertir en un "mitjà econòmic de subsistència" per a moltes dones pertanyents
a classes socials desfavorides. El Vicariat Solidari 3 de Xile va ser la primera organització que va ajudar a les
dones a vendre el seu treball. Des de llavors, molts col·lectius solidaris han fet possible que l'arpillera
s'exhibeixi i es vengui arreu del món. Un exemple d'aquests grups és l'organització Voice of Women de Salt
Spring Island, 140 a la província de Colúmbia Britànica al Canadà. Aquestes dones van rebre el 1980 un
obsequi que va despertar la seva curiositat per saber més sobre aquestes dones xilenes que, malgrat les dures
condicions polítiques i socials que van viure durant el règim dictatorial, van poder transmetre-la en les
arpilleres. D'aquesta manera, l'impacte de les arpilleres no només mobilitza la societat xilena, sinó que
transcendeix fora del país i es converteix en un testimoni del que estava passant a Xile, incorporant missatges
en petites butxaques que cusen a l'esquena de l'arpillera. D'aquesta manera, és possible internacionalitzar el
conflicte i que els països externs pressionin políticament contra el règim del general Pinochet.

Este documento se comparte con licencia CC by-nc-sa gracias al autor/a del trabajo con el objetivo de aportar una muestra de la experiencia de trabajar con
la metodología Teixint fils d’emocions TFE , educación para la paz , la transformación social desde el arte desde una mirada restaurativa.
Con la colaboración de:
Fuente: Associació Teixint Fils d’emocions ARTiPAU
https://www.teixintfilsdemocions.com/

Proyecto TFE arte y paz
Formación Cataluña-Honduras 2021
Ámbito Educativo o comunitario

Escola La Pau

Centre d’educació públic que facilita els recursos i les eines necessàries per a l’assoliment de les
competències bàsiques precises per a l’adquisició dels aprenentatges i el desenvolupament personal i
social.
Creiem que la nostra manera de treballar ha de ser:


Activa: que potenciï la iniciativa i la creativitat de l’alumne.



Personalitzada: tenint en compte les necessitats de cada alumne.



Investigadora: que permet a l’alumne mitjançant l’observació, l’experimentació i la reflexió,
construir el seu propi aprenentatge.



Significativa: que incorpori en els processos d’aprenentatge els coneixements que l’alumne va
consolidant.



Globalitzadora: que desenvolupi en l’alumne la capacitat d’aplicar els aprenentatges en diverses
situacions i contextos.



Sostenible: que vetlli pel respecte als recursos naturals del planeta i promogui l’ecologia, el
reciclatge i el consum responsable.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:








L’escola és participativa, familiar i comunitària.
Fomentem el respecte per tots els membres de la comunitat educativa.
Promovem el desenvolupament personal i l’autonomia dels alumnes per tal que assoleixin les
competències necessàries per tal d’esdevenir ciutadans responsables, actius i compromesos amb la
societat.
Fem èmfasi en l’atenció de la diversitat de l’alumnat, l’atenció individualitzada, en la prevenció de les
dificultats d’aprenentatge, així com en el treball de la gestió de les emocions.
Potenciem les habilitats lingüístiques, científiques, artístiques, socials i participatives de l’alumnat, oferint
nous entorns d’aprenentatge per tal d’afavorir l’èxit acadèmic i una bona integració social.
Obertura i interacció amb l’entorn per esdevenir una Comunitat d’Aprenentatge.
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OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:
Acompanyar als infants en el seu procés de creixement, respectant el seus processos fent aprenentatge
amb les vivències i experiències que sorgeixen.
Viure la diversitat com una riquesa i font de relacions entre nosaltres.
Fomentar l’equilibri entre la pedagogia de les emocions i l’aprenentatge.
Potenciar l’educació on els alumnes es fan preguntes, volen aprendre i desenvolupen competències per
l’ara i el futur.
Fomentar l’educació artística des de la vessant creativa i emocional

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:






Els mestres ens organitzem amb comissions de treball i fomentem també espais d’intercanvi i reflexió
pedagògica. A la comissió de Festes també hi participen els alumnes.
Organització que afavoreixi una metodologia més globalitzada i competencial.
Desdoblaments i treball en grups reduïts
Tallers intercicles
Racons dins de l’aula des de P3 fins a 6è

El nostre projecte té com a finalitat treballar l’educació integral de l’infant. Entenem l’educació com un procés
imprescindible per al desenvolupament de les persones i és per això, que tenim com a objectiu principal crear
i gestionar serveis de lleure on es fomenti el treball en valors i l’atenció a la diversitat, tot desenvolupant la
imaginació, la creativitat i la socialització.
Des d’Àbac generem activitats que proporcionin eines als grups i les persones per ser crítiques, cooperatives,
participatives, sensibles, constants i autònomes, ja que entenem el lleure com a forma lúdica però sobretot
com a espai d’educació, formació i creixement personal, d’aprenentatge per entendre i gestionar les pròpies
emocions.
Eduquem en valors mitjançant la convivència amb el col·lectiu, fet que permet desenvolupar el compromís, la
solidaritat, l’esforç i la generositat. Per tant, potenciem aspectes individuals com el treball de l'empatia,
l’assertivitat i la confiança en un mateix, i aspectes grupals com la convivència, la cohesió i el sentiment de
pertinença.
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La nostra metodologia està adaptada a cada franja d’edat i es basa en la realització d’activitats dinàmiques i
lúdiques. Ens basem en un mètode actiu i participatiu, on els infants són protagonistes de l’activitat i poden
desenvolupar al màxim les seves habilitats i capacitats, reforçant la seva autoestima i confiança. Són sempre
activitats motivadores, sense oblidar mai els objectius cognitius, d’aptituds i socialitzadors propis de cadascuna
d’elles.
La nostra metodologia es basa en la pedagogia de l’acció, l’aprendre fent, de manera que la persona que es forma
es converteix en plena protagonista de l’acció educativa. Eduquem per fomentar una cultura de la pau, ja que
volem una societat rica en valors, diversa i justa. El diàleg constant, el treball en petit grup o l’experiència pràctica
són els trets metodològics més destacables.
Tota la tasca pedagògica està planificada, programada i avaluada per tal de millorar i adequar-nos a les
necessitats de cada centre.
Entenem el menjador com un espai educatiu que comprèn l’horari de migdia, amb un projecte concret i uns
objectius específics on es fomenten la salut, els hàbits i els valors socials. A l’hora de dinar treballem els hàbits
alimentaris i d’higiene estimulant l’autonomia de l’infant i l’interès per l’alimentació saludable, alhora que
fomentem que aquest espai esdevingui una activitat de convivència, respecte i comunicació.
En el temps d’esbarjo, mitjançant la convivència entre companys es promou la tolerància, la companyonia, la
solidaritat, l’assertivitat i l’empatia. Cada centre educatiu compta amb el seu propi projecte educatiu de
menjador amb objectius, programació d’activitats, avaluació i seguiment personalitzat de l’alumnat.

ESPAI COMUNITARI ON ES DESENVOLUPA L’ACCIÓ
El projecte es desenvolupa al menjador de l’escola La Pau que gestiona l’empresa Àbac serveis pedagògics. Dintre
d’aquesta comunitat educativa també participa el Casal Familiar Ires de Proinfància
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ACTIVITATS A REALITZAR
El projecte entretela consta de quatre parts i cadascuna d’elles està estrucuturada mitjançant una sèrie
d’activitats

FASE 1

FASE 2

SENSIBILITZACIÓ

MOTIVACIÓ

FASE 3

FASE 4

PROCÉS CREATIU

PROJECCIÓ SOCIAL

FASE 1
SENSIBILITACIÓ
 Cercle restauratiu
 Pintem mandales
 La felicitat de les diferències
 L’alegria de la pluja
 Jo-missatge
 La pau positiva
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FASE 2
MOTIVACIÓ
 Documental
 Documental “como alitas de Chincol”
 Traient la ràbia
 Fem titelles
 Teixint l’amistat

FASE 3
PROCÉS CREATIU
 Cosim l’arpillera col·lectiva

VII DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
AÑO:
PUNTO DE PARTIDA

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS

2021
Formación TFE paz y arte on line
Descripción desde dónde parte el proyecto en la organización/institución,
motivaciones, apoyos…
Ámbito Educativo:
comunitario:
Número participantes:
Edad:
General:

Escuela:

Instituto:

Hombres:

Mujeres:

Específicos:
●
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TEMPORIZACIÓN
RECURSOS

Recursos Humanos:
● Docentes
● Alumnos
● Padres de familia
● Líderes
● Madres de familia
● Familias
● Otras organizaciones
Recursos Materiales:
Web:
● http://donespauseguretat.cat/arpilleresescolapau/?page_id=302&lang=es
● https://www.teixintfilsdemocions.com/
●
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●

PRESUPUESTO
APROXIMADO
DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA

ASPECTOS
INNOVADORES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Videos:
● https://www.youtube.com/watch?v=I7Y-qs6l8bU
● https://www.youtube.com/watch?v=nKJ86VeDIEw
● https://www.youtube.com/watch?v=-IPgIG6z-v0
● https://www.youtube.com/watch?v=qttl7LoStZI&t=350s (catalán)
● https://www.youtube.com/watch?v=XFkbmTtV9cw (castellano)
Aproximadamente
por alumno/a
Descripción General de los gastos y el coste total
del proyecto
Recursos a comprar: ceras, colores pastel, tela arpillera-bramante, arcilla y lana.
Documentos:
● Educar en y para el conflicto de Paco Cascón Soriano.
● Violencia colectiva y salud mental capítulo 7 Coser vida en el aula: una
experiencia de prevención de violencia(s) a través de las arpilleras. Neus
Bartrolí i Pascual
● Música como instrumento de educación para la paz de Alba Bardia y Marina
Caireta.
● Las arpilleras como una propuesta pedagógica y socio-afectiva de educación
para la paz. Aixa Dulcey
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Crear blog y cuenta en youtube para dar a conocer el sub-proyecto.
Web de la escuela/comunidad
Creatividad (expresiones, cualidades y talentos musicales, plásticos,
dramáticos, corporales, orales y escritos)
Participación activa (se involucra, cooperación, propone ideas y alternativas de
solución a dificultades)
Convivencia en el aula (compañerismo, cambios positivos de conducta y
relacionales, colaboración, cambios de clima en el aula)
Autonomía (trabajo individual, confianza en sí mismo, participación libre)
Valoración (aprecio del trabajo propio, del otro y colectivo)
Objetividad (emisión de juicios sobre trabajos o actividades, evalúa su trabajo,
identifica, observar y analizar dificultades)
Articulación Coherente (reflejo del tema en arpillera, relaciona ideas y hechos,
organización de su trabajo)
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Indicadores de evaluación e impacto TFE paz y arte: arpilleras
Cuantitativo
. n° d arpilleras

Cualitativo
. Temas que han salido
(Familia, sociopolítico, duelos, naturaleza…)

. n° por grupos
. La producción de textos

. La producción de textos literarios , historias o narrativas

. Registrar les dificultades de
la implementación

. Identificar, observar, analizar les dificultades

. n° Actividades individuales
realizadas
. n° Actividades colectivas
realizadas

. Registrar alternativas de solución de las dificultades
. Observar los cambios en el clima del aula i/o espacios
de trabajo.
. Observar cambios en les relaciones

-nº Actividades de
sensibilización

. Cambio de actitudes niños, jóvenes y adultos a lo largo
del proceso de implementación del proyecto

- nº Actividades de motivación
- nº Actividades proyección
social

DESCRIPCION DEL
IMPACTO Y
EVALUACIÓN/VALOR
ACIÓN

. Talentos, cualidades y potencialidades de los participantes
. Expresar palabras (¿cómo me siento ahora?)

* Descripción de los criterios y de los indicadores:

IMPACTO DEL PROYECTO:
1. Breve descripción del impacto psicosocial
2. Evidencias de la experiencia (encuestas google form, mapas visuales, dibujos,
testimonios, videos, relatorías de los talleres y actividades realizadas,
preguntas evaluativas, círculos restaurativos….)
3. Trabajo compartido con otras organizaciones, relaciones entre países,
aportaciones singulares…
4. Nuevos Retos
5.
Evaluación personal de la actuación:
5.1 Una cosa buena que se ha hecho:
5.2 Una cosa que se podría haber hecho diferente:
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la metodología Teixint fils d’emocions TFE , educación para la paz , la transformación social desde el arte desde una mirada restaurativa.
Con la colaboración de:
Fuente: Associació Teixint Fils d’emocions ARTiPAU
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5.3 Otra cosa buena que se ha hecho:
6. Evaluación alumnos/familias/comunidad: (google form)
En caso que sea posible, evaluación de la actuación por parte de los
participantes/familias/comunidad.
6.1 Una cosa buena que consideren que se ha hecho:
6.2 Una cosa que consideren que se puede hacer diferente:
6.3 Otra cosa buena que consideren que se ha hecho:
PERSONAS QUE LO
LLEVAN A TÉRMINO

●
●
●
●
●
●

Prof. XXXX
Maestras
Estudiantes
Líderes
Padres de familia que deseen colaborar con el proyecto.
Otras organizaciones

VIII CONCLUSIONES
●
●
●
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