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PROJECTE APLICAT ALS ALUMNES DE 5É DE
PRIMÀRIA
(CICLE SUPERIOR)
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I DADES DEL CENTRE
-

II TÍTOL
-

Nom del centre/institució: Escola El Polvorí
Adreça: Camí del Polvorí 8-10
Codi Postal: 08038
Ciutat: Barcelona
Telèfon: 933327496
Adreça electrònica: a8001650@xtec.cat

DE L’ EXPERIÈNCIA
Títol del sub-projecte: “Construïm una arpillera des de la vivència del confinament”
Títol del taller per
”Teixim emocions”.

III DESCRIPCIÓ DE L’ EXPERIÈNCIA
Ex: L’experiència rau en lliurar als/les participants d’aquest projecte unes eines indispensables per a la
seva emancipació. Des de la fonamentació de la cultura de la pau; lliurarem habilitats d’escolta activa, empatia,
pensament crític, creativitat i expressió, comunicació assertiva, prevenció i gestió del conflicte mitjançant la
comunicació no violenta. D’aquesta manera crearem un clima social òptim sota el qual, s'afavoreix una
construcció sana de l’aprenentatge i un desenvolupament de les habilitats socio-emocionals dels alumnes.
Els continguts que ha de desenvolupar durant l'any escolar, es mostren a continuació:

●
●
●
●
●

CULTURA DE PAU
Pau positiva i negativa
Escolta activa
Conflicte
Provenció
Enfocament restauratiu i cercles
de diàleg

●
●

ART
Tècnica Arpillera
Expressió d'emocions
i necessitats
mitjançant el dibuix i
l’expressió plàstica

●
●

TEMA TREBALLAT
Testimonis (documentals, pel.lícules,
etc.)
Experiència vital pròpia dels docents
que imparteixen el projecte
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IV JUSTIFICACIÓ
La formació "Teixint Fils d'Emocions pau i art (TFE paz i art)" és semipresencial i està impartida des del
mes de gener fins al juny del 2021 per l'Escola de Cultura de Pau (Escola de Cultura de Pau) de la Universitat
Autònoma de Barcelona –UAB i amb l’Associació Teixint fils d’emocions ART i PAU, en el marc de Barcelona
Conviu. Aquest projecte ha estat dissenyat a partir de la formació rebuda per les formadores Prof. Neus Bartrolí,
Marina Caireta, Alba Sanfeliu i les facilitadores Waleska i Aixa.
És així com es despleguen els sub-projectes per implementar-los a diferents institucions educatives o
espais comunitaris, per tal de plasmar la funcionalitat i l’impacte de la metodología TFE els quals estaran a
càrrec dels professors / líders formats i assessorats per les facilitadores i la coordinació de la formació.

V ÀREAS-MATÈRIES-TUTORIES-OPTATIVES / ESPAIS COMUNITARIS
L'assignatura d’Educació emocional serà l’espai des de el qual s’impartirà aquest taller. Concretament
entre els mesos de Abril i Juny del present any 2021. Els dijous de 10:00h a 11:00h.

VI ACTIVITATS

A REALITZAR (ANNEX PLANIFICACIÓ ACTIVITATS PER FASES)
ACTIVITATS

SENSIBILITZACIÓ
- Activitats encabides dins l’assignatura d’educació emocional
autoconcepte “Que m’agrada de mi”
- Creixement personal. Auto consciència “Carta a mi mateix”
“El triangle de les qualitats”

OBSERVACIONS
-Video youtube. “Mira los
bocetos de belleza real
Dove”( com em veuen,
com em veig)
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- “¿Que le cambiarías a tu
cuerpo?
-

Xerrada prèvia sobre el moviment de l’arpillerisme a mode
de conscientització

MOTIVACIÓ
-Visionat de vídeos de la Violeta Parra
-Visionat de vídeos amb experiències de diverses escoles realitzant el
mateix projecte. (Palau i Caldes)
-Xerrada motivacional sobre la necessitat d’expressar emocions,
sentiments i vivències.

PROCÉS CREATIU
El procés creatiu constarà de:
-

Disseny dels primers esbossos
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-

Traspassar a net els esbossos (Cartolina din a4) i resseguir amb
retolador

-

Iniciem la creació amb retalls de teles

-

Enganxem les teles a la arpillera

-

Comencem a cosir les teles a l’arpillera

-

Continuem cosint les nostres arpilleres fins acabar l’obra

PROJECCIÓ SOCIAL
-Exposició per a pares i mares al centre. (final de curs) (última setmana de
juny) S'engalanen les parets del 1er pis ( cicle superior) amb l’afany
d’exposar tot el treball realitzat durant el projecte.
- Es convidaràn als pares dels alumnes de l’escola durant la darrera
setmana de curs i altres agents socials del barri.
-Es contempla el format mural ( unir totes les arpilleres en una sola)
-S’habilitarà una data per a l’exposició del projecte i la seva corresponent
explicació sobre la gènesi del mateix així com el seu procés creatiu
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VII DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA
CURS
ACADÈMIC/ANY:
PUNT DE PARTIDA

5é de Primària, cicle superior. Curs 2020/2021

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

El projecte s’ha impartit íntegrament a l’escola, però amb clares intencions
d’ampliar-ho a tot el centre així com d’exportar-ho a la comunitat. Concretament,
hem realitzat el projecte a la classe de cinquè de primària d’enguany.
General:
● Vincular experiències, vivències i art en el món actual
● Fomentar la cultura de la pau i l’esperit crític dins l’entorn educatiu

OBJECTIUS

TEMPORITZACIÓ

Partim després de dos anys de formació de centre amb la Formació d’Escola de la
Pau. Formació impartida per la Marina Caireta i l’Andrés Barrientos

Específics:
● Traslladar emocions i vivències a la creació d’un producte: l’Arpillera
● Treballar aspectes de la educació emocional tals com l’empatia, l’assertivitat i
el no judici mitjançant el treball cooperatiu i artístic dins l’aula
● Prendre consciència sobre altres realitats del món actual a través de l’art
*Sessions compreses entre el 14 de Març fins al 18 de Juny d’enguany
-18 de Març 2021: Video youtube. “Mira los bocetos de belleza real Dove”( com em
veuen, com em veig)
-25 de Març 2021: “¿Que le cambiarías a tu cuerpo?”
-8 d’Abril de 2021: - Vídeos Violeta parra a youtube + explicació sobre la gènesi de
l’arpillerisme a Xile
-15 d’Abril de 2021: Cercar informació sobre qui era Violeta Parra a l’aula
d’informàtica
-22 Abril: Disseny dels primers esbossos
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-29 Abril: Traspassar a net els esbossos (Cartolina din a4) i resseguir amb retolador
-6 Maig: Iniciem la creació amb retalls de teles
-13 Maig: Comencem a cosir les teles a l’arpillera
-20 Maig: Continuem cosint les nostres arpilleres
-27 Maig: Seguim cosint arpilleres
-3/ 10 Juny: Finalitza el procés de la arpillera

RECURSOS

PRESSUPOST
APROXIMAT

Recursos Humans:
● Docents
● Alumnes
● Pares de família
● Mares de família
● Avis i àvies
● Altres organitzacions
Recursos Materiales:
Web:
● https://escolapau.uab.cat/ca/inicio/
● https://arpilleresescolapau.wordpress.com/
● http://nova.edualter.org/ca
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)
Aproximadament
10E
per alumne/a
Descripció General de les despeses i del total del projecte
Recursos a comprar: Agulles de diferents perfils, ceres, cola per enganxar roba,
colors pastel, tela arpillera-bramant, argila y llana de varis colors.
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●

Nota: amb la intenció de involucrar també indirectament a les famílies, vam demanar a les
mateixes que ens lliuressin en la mesura del possible, teles, roba, i demés materials en desús
per a poder-los aprofitar en el projecte. Moltes famílies (inclús d’altres classes fora del
projecte) ens han ajudat lliurant material tèxtil als alumnes.

DOCUMENTACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

ASPECTES
INNOVADORS

Documents:
● Educar en per al conflicto de Paco Cascón Soriano.
● Introducció de conceptes: pau, violència i conflicte de Marina Caireta i Cécile
Babeito.
● Violencia colectiva y salud mental capitulo 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.
● (Deconstruir) La imagen del enemigo de ECP de la UAB.
●
●

●
CRITERIS
D'AVALUACIÓ

Crear obra artística que permet vincular emocions, vivències i sentiments
amb un producte final permanent
Ànim de projectar socialment l’arpillerisme al barri de la Marina. Des de la
classe de cinquè, des de l’escola i per al barri, mitjançant exposicions que
fomentin la xarxa i la connexió comunitat-escola
Crear blog i compte a youtube per donar a conèixer el sub-projecte.

•Creativitat (expressions, qualitats i talents musicals, plàstics, dramàtics,
corporals, orals i escrits)
• Participació activa (s'involucra, cooperació, proposa idees i alternatives de
solució a dificultats)
• Convivència a l'aula (companyerisme, canvis positius de conducta i
relacionals, col·laboració, canvis de clima a l'aula)
• Autonomia (treball individual, confiança en si mateix, participació lliure)
• Valoració (estima de la feina propi, de l'altre i col·lectiu)
• Objectivitat (emissió de judicis sobre treballs o activitats, avalua el seu
treball, identifica, observar i analitzar dificultats)
• Articulació Coherent (reflex del tema en arpillera, relaciona idees i fets,
organització del seu treball)
• Escolta activa (capacitat d’escoltar activament, des de la intencionalitat i la
curiositat d'aprendre, sense interrompre i amb capacitat reflexiva)
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• Treball en equip (habilitat per treballar des de la cooperació i l'ajuda mútua,
sense conflictes, generant sinergies que afavoreixin aconseguir un objectiu
comú)

Indicadors d’avaluació i impacte TFE Pau i Art: Arpilleres
Quantitatiu
. n ° d arpilleres per aula/espai
comunitari

Qualitatiu
. Temes que han sortit
(Família, sociopolític, duels, natura ...)

. n ° per escola/centre

. La producció de textos literaris, històries o narratives

. La producció de textos

. Identificar, observar, analitzar les dificultats

. Registrar les dificultats de la
implementació a l'aula i / o
programa

. Registrar alternatives de solució de les dificultats

. n ° Activitats individuals
realitzades

. Observar canvis en les relacions

. n ° activitats col·lectives
realitzades

. Canvi d'actituds nens, joves i adults al llarg
de el procés d'implementació del projecte

-nª Activitats de provenció i
cultura de pau

DESCRIPCIÓ
IMPACTE DEL
PROJECTE I
AVALUACIÓ

. Observar els canvis en el clima d'aula i / o espais
de treball.

. Talents, qualitats i potencialitats dels participants
. Expressar paraules (com em sento ara?)

*Breu Descripció dels criteris d’avaluació i dels indicadors:
*Procés avaluatiu a implementar un cop finalitzi el projecte

IMPACTO DEL PROYECTO:
1. Breu descripció de l’impacto psicosocial
L’impacte psicosocial esperat no es farà efectiu fins al curs que vinent (
2021/2022). L’objectiu del projecte d’enguany no és altre que el de realitzar
una primera aproximació al món de l’arpillerisme i totes les seves virtuts;
com el de poder transmetre emocions i vivències, traint-les enfora a través
de la creació d’una arpillera.
2. Evidencies per a l’experiència
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●
●
●
●

6.

evidències annexades un cop finalitzi el projecte.
Vídeo resum “tastet” penjat a la web de l’escola
Pendent d’edició promoció del projecte via INSTAGRAM de l’escola
intenció de formalitzar taller o xerrada per part de l’escola a la
comunitat (pares, famílies, barri) per el curs vinent
Treball compartit amb d’altres organitzacions
*A explorar per al curs vinent 2021/2022
Nous reptes
● Projecte d’escola per al curs vinent
● Treball en xarxa a nivell de barri des de el projecte d’escola
Avaluació personal de la actuació:
5.1 Una cosa bona que s’ha fet: impartir el projecte en totes les seves fases
en un període curt de temps. Saber motivar a l’alumnat malgrat la poca
predisposició a l’inici del projecte
5.2 Una cosa que es podria haver fet diferent: la gestió dels materials i la
vinculació amb les famílies.
5.3 Una altra cosa bona que s’ha fet: El seguiment del procés acompanyats
per la facilitadora Marina Caireta. ( recolzament total)
Avaluació alumnes/famílies/comunitat: (google form)

●

* Pendent d’implementar

●

Marta Torrent (Sra. Directora del centre) , Marta Sevilla Sra. Cap d’estudis del
centre), Guillermo Ballester ( tutor de la classe de cinquè) i Marc Tébar
( educador emocional de l’escola SSAE PLA DE BARRIS)
Alumnes de la classe de 5é de primària
Pares que han col·laborat indirectament amb el projecte aportant material
per al mateix.

3.
4.

5.

PERSONES QUE HO
DURAN A TERME

●
●

Aquest document es comparteix amb llicència CC by-nc-sa gràcies a l’autor/a del treball
amb l’objectiu d’aportar una mostra de l’experiència de treballar des de la metodología Teixint fils d’emocions TFE ARTiPAU , educació per la pau i la
transformació social des de l’art amb mirada restaurativa.
Projecte emmarcat dins la formació Honduras-Catalunya( Barcelona Conviu) +informació Neus Bartrolí neusb.teixintfilsemocions@gmail.com
Marina C. Marina.Caireta@uab.cat

Amb la col.laboració:

Font: AA. Teixint fils d’emocions ARTiPAU

Projecte TFE pau i art

Juny 2021

Projecte “ Teixim emocions ” Escola El Polvorí

VIII CONCLUSIONS
CONCLUSIONS FINALS
Aquesta experiència ens ha servit per a mostrar com es possible dissenyar un
producte des de la col·laboració entre iguals i basat sota la bandera de les
emocions, la cultura de la pau i l’Art.
Tot aquest conglomerat ha estat exposat mitjançant el moviment de
l’arpillerisme.
No obstant, l’experiència posa també en relleu el grau d’implicació,
compromís i dedicació que comporta per al professorat i l’alumnat avançar i
aprofundir en l’enfocament restauratiu i de cultura de la Pau per a
l’aprenentatge de l’alumne; que a més, considerem esdevindrà significatiu a
mig/ llarg termini.
Observem a més, que molts d’aquests aprenentatges significatius tals com
eines i competències adquirides, s’han anat donant de manera natural al llarg
del procés. Alumnes que en un principi mostraven certes resistències alhora
d’implicar-se en el projecte, finalment han esdevingut autònoms, creatius i
col·laboradors amb els seus iguals, intimant amb el projecte i fent-se’l seu.
Tanmateix, cal destacar-ne el canvi de paradigma en la manera de treballar
de les persones implicades en el projecte, partint d’una cultura individualista i
més independent a una on treballem des de el grup i per al grup. Un clar
exemple el trobaríem en que les obres dels uns, també se les fan seves els
altres, doncs gràcies a l’ajuda mútua, tots han treballat a les obres de tots.
D’altra banda, la posta en marxa d’aquestes iniciatives ens convida a pensar
en un futur des d’on el context del barri i la comunitat es podran generar
xarxes i vincles que cohesionin família-escola-barri en un tot ple de sinergies
positives.
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